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الكتاب

الطرفعلىقمرأنإ،"خربةباسمبعيد،زمنمنذالبدو،عندالمعروفة،المهجورةالأنقاضتقع

.جديعينوأحةشمالكلم32وأريحاجنوبكلم12بعدعلى،الميتللبحرالغربيئالشماليئ

عددهاييلغوالتي56,14و7491العامينبينقمرانكهوففيعليهاعثرالتيالأصليةالخطوطات

هذهوجودأنكيرالعلصيئ.البحثفيالقديمةأليهودتةصورةجذرتاغيرت،مخطوطتسعماية

المنطماتاممبروهي-الأسانتينعلاقاتعننظرياتظهورإلى،أخركلطجهةمن،أذىالمكتشفات

سزيختئهالذيماالأ!لى.والمسيحتةوش!وعالمعصدانبيوحنا-الوقتذلكفياليهودتةالدينتة

كاملة-فحراننصوصعلىالاطلاععبر،العلمإلي!اتوضلالتيالأخيرةالنتاثجعلىبناء؟قمران

واضعَا/ومشوقواضحبشكللالحقائقشتيغيمانهارتموتيستنتج-ينشرلمومامنهانشرما

كلهناكيحدثكانماذأقمرأن؟لمستوطنةالفعليئالهدفكانما.التاريخيئسياقهافيالنصوص

للكلتابالدأرسةاليهودتةالخخبةهذهتنظيمكانوكيف؟ينتظرونهالأسانتونكانالذيمايوم؟

الأصلفيالمعمدانيوحناكانهل؟وطقوسهمشعائرهمنظموأوكيف؟أسرارهمهيماالمقذس؟

كانهل؟وتعليمهظهورهخصائصهيما؟الأوانقبل!لىيسوعأنالأسانيوناعتبرلماذاأسانتا؟

طويل؟بوقتالمسيحيةظهورقبلقمرانفيالممارسةالطقوسمنوالمعمودتةالرثانيئالعشاء

لحتن.ق!رانمكتشفاتبفضلهذهـالأسثلةعنأكيدةأجوبةإعطاء،الأولىللمزة،الممكنمنبات

هذأحولتنظيوكلمنوروعةتشولقَاأكثريكونأنعلىقادرالجاذالعلميئالبحثأنشتيغيمان

.الموضوع
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الكاقب

السامتةاللغاتفيوأخرىالقديمالمعهدفيدكعوراهشهادةيحملوهو،91طهسالعامشتيغيحانولد

فيالا،هوتكقتةفيالجديدالعهدعلومأستاذوهوالجديد،العهدفيأيضتخضص.الأديانوتا!يخ

الدراساتمعهدمديرهذا،إلىبالإضافة،وهو.الألمانتةغوتينغنمدينةفي"!غوستغيورغجامعة

العاممنذشتيغيصاناشتركالمعهد.هذافيبقمرانالمتعفقةالأبحاثمركر!رئيسلقديمةاليهودتة

ا،زوعيمكنهمالباحثينمنصغيرةحلقةفيعضووهو.قمرانمكتشفاتعلىالعملفي5491

كتهاتتعققمخخض!صًا،علميابحثًاأكبعينمنأكرله.قصرانفيالمكلتشفةالأصلئةالخطوطاتعلى

.وقمرانبيسوع

افيصجمصطوبرسا!ا!اكذلأ%إ!لأ
شبقكاه1،

ؤأآلأسرقيح!نخما!

ما

مرج!
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المتوجمملامقلت

الأرثوذكستةالأنطاكتةالكنيسةمنمرسلاَألمانياإلىوصلتالماضيالقرنمنالتسعيناتبدءفي

إلىتعزفت،التسعيناتمنتصففيألمانيا/فيالمتاحفأحدزيارتيارلناء.هناكأبنائنابخدمةلأقوم

يرافقهاكانالمذيعنهاالختصرالشرحقرأتإشعياء!،لفافةأوإشعياء"مخطوطتسفىلفافةمننسخة

الأربعيناتنهايةمنبدءأقمراقمنطقةقياللفافاتمنأخرىكييرةمجموعةمعوجدتآنهاومفاده

معروفهومامعبمضمونهاوتتطابق،كاملةشبهوهيإقمران"تدعىمنطقةفي!الماضيالقرنمن

.قمرانسكنوا،!الأسالئينتسفىلفئةتعودوآنها،المقذسالكتابمنالقديمالعهدفيأشعياءإ،ب!سفر

ماإلىللوصولالبحثفبدأت.وكعاباتهموسكانهاقمران"9عنالبحثإلىدعتنيالمعطياتهذه

علىوقعتالمضصار،هذافيكتبماأفضلعنالبحثهذاخضمفيالأمر.هذاعنصرفتنيشبع

معروفالكخابهذامؤلفإنْمنها:أذكر،عديدةلأسبابترجصَهفاخترتأيديثا،بينالذيالكتاب

المؤلفلهذاعامَاخمسيندأمعملثمرةيأئيالكتابهذاأن/الأهغالأمر،لكن؟واعتدالهبمصداقيته

إصدارحتى،الأولىمراحلهامنذقمراناكعشافاتواكبالذيالعملفريقضمنأساسكعضو

حياتهم،سكانها،،قمرانعنشاملةفكرةيقذمالكتابهذافإنذلكإلىإضافة.الكتابهذأ

هذهالمؤلفيحتلالخطوطات.هذهفيهاوجدتالتي،الكهوفواكتشافاتن!ايتهمموتفات!م،

يتطزقألهكحا.العلميئالبحثسيريطرحهاالتيالأسئلةعنأجوبةالجادمحاو،علمئاالاكتشافات

وداحضمامنها،الحقائقموكدَاعلمياويناقشهاقمران"،1عنمؤتفَهسبقتالتيالمؤتفاتإلى

المعمدانيوحناالقذيستعليمفيالمؤلفيبحثذلك؟إلىإضافةنظوهـ.وجهةح!شاالازعاءأت

تعاليمأيضايبحثمماثلةبطريقة.أورشليمفيالهيكلوتعاليمالأسانتينبتعاليمويقارنهايحى،)النبيئ

المطروحة.للأسئلةمعالجتهوطريقة،الكاتبلهذاالشتقالعلميئالأسلوبجذبنيلقد.المسيحالسيد

أهغمناعتبا!هيمكلنإنما،وحسبالمطالعةلمجزدليس،قيمةمعلوماتمنيحتويهبما،الكتابهذا

فإتنيلذا،حولها.يدورماوكلإالمرأن"موضوعإلىالتطر!عنداستشارتها،يمكنالتيالمراجع
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فيالأسانيينوسكانهاقصران،القديمالعهدنصوص،القديمةالبهودتةشؤوقفيباحثكلأنصح

المسيحالسيدوشخصتةالمعمدانيوحناشخصيةمنها،ا،جتماعيةحتىحياتهمنوأحيمجمل

نأ3)قمرأنعلىالازوعفيراكبلكليمكن،ذلكمنأبعد.الكمابهذاإلىالرجوعوتعاليمهما،

لهلمنموثقةعلحتةتاريخئةموجعيةالكتابهذاإن،القوليمكننظريوجهةفي.الكتابهذايقرا

العاقة.المطالعةأوالعلميالبحثفيإنالرغبة

إ

حم!ث!+ير!!حص!!!حط

م!ببه

ببن
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ءأهدؤشكو

إليئ.بالنسبةنوعهمنالأؤلالعملهذالإنجازوذعخئاصثياأهلنيالذيتعالىالفهأشكوالبدءفي

هذافيأوذأيضا.عربيئقا!ئلكلجذاالمهتمالكتابهذاتعريبمراحلكلفيمعينخيولميفكالى

والمعرفة.والعلمالقَهحمتعلىبتربيتياهتقااللذينلوالدقيالقلبيئالشكرأقذمأنليالأؤلالإصدا!

يتكزرأنأممتى،النوعهذامنعملبإنجازالتفكيرفيالكبيرالفضليعودوتربيت!ماورعايتهحالمحتتهما

المرسومةالطفولةلابتسامةيعودالتي،باسكالالغاليةأيضاأشكر(نالمناسبةهذ!فيأوذلهما.بصلو

خصوصَا،إنجازهعلىوالإصرارالكتابهذاترجمةصعوباتتن!ليلفيالكبيرألائروجهها،على

الحقةهذهفيليظهرالعملهذاإنجازفيساهممنلكلأيضاشكري.المشاكلوتعذدالوقتضيق

فيكانالذي،بالألمانتةالأصليئالنمقمضمونعلىالازوععلىالعربيئالقارئتساعدالتىاللغوتة

قطانأسعدالدكتورللأستاذامتنانيجزيلأقذمالإطارهذافي.الترجمةصعبمنهكييرةمقاطع

أشكرآننيكما.العربيئالنصنتنقيحفيممكنجهدكلبذلااللذينمرادأبونقو،الدكتور!للأستاذ

الكريم.الربيئالعَارئيدفيلوضعهالكتابهذانشرتبنتالتيوالتوزيعللنشرالنورتعاونتة

بالعربيه،ناطقولكلالعرييئالوطنأبناءمنوصرفةعلمطالبلكلأؤلاَالكتابهذاأهدي

لوالديليالأؤلالعملهذاأقذمآننيكحا.الكريمالوطنهذاخارجيوجدأنالظروفلهشاءت

للستدآخرَاوليسوأخيرًالباسكالوكذللث!اخوانيأجليمنبذلاهماكلعلىوشكرمحئةعربون

فيوالرعلأقيالعلميئعمليفيالسنوأتهذهطوالمعيساهمااللذينهند،وقرينتهالبطلادلع

ألمانيا.

المرجؤةالعلمثةوالفائدةالمنفعةالكتابهذاعبرالعربيئللقارئقذمتقدأكونأنآملختامَا

11
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منلكليعودفالشكروالفلألدةالمتعةالقارئفيهوجدفإن.الكتابهذابتعريبالاختيار!أحسنت

والترجمة.الاختيارمسؤولتةأتحقل!حديفأنادمالآ،العملهذاإنجا!فيساهم

شحادةخليلالأب

I%
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الملَوجمعننبذة

الشهادةعلىحصولهبعد.أ969العامدمشقفي)شحادة(خليلالأبولد،الستةإخوأنهبكر

الغبطةصاحبورعايةإشوأفتحترمشقفيالبطريركخةالدارفيعذةسنوأتأمضىالابتدأئتة،

الأرفوذكس.للرومالمشرقوسافرالعظمىأنطاكيةالتَهمدينةبطويركإغناطيوسكيريوسكيريوس

الكيمياءفيشهادةوحازالعلومكقتةرمشق،بجامعةالتحقالبكالوريا،شهادةعلىحصولهبعد

العليادراساتهتابعذلكبعد.1991العامتخرجهسنةالأوائلالخمسةالمتفؤقينأحدوكانالتطبجقتة

وصولهبعد.3991العامالرلتهيكلمذبحخادمليكونالإل!تةالنعمةرعفأنإلى،دمشقجامعةفي

سنواتبعدوشمالها.ألمانياوسطفيعذةجديدةرعاياأشس!،الروحتةللخدمة4991العامألمانياإلى

الشرقتا!يخ(،المقارنة)الأديانالعاقةالدينتةالعلوم:أقسامفيهامبو!غجامعةفيالد!اسةبدأ

قسمفيالماجستيرأطروحةكتبالإسلامتة.والعلومالحديثوالعصرالوسطىالعصورفيالأ!سط

جتد5بتقديرهـ52؟العامالجامعةمنوتخزجمحمد!محيطفي"النصا!ى:بعنوأنالإسا،ميةالعلوم

فيالدكتوراهأطروحةيعذحالئاعذة.أوروبتةلغال!خليلالأبيتحذث،العربتةإلىإضافةجذا".

!الاخر.الحينبينبالتدرشىيقومحيث،هامبورغجامعة

ومثلوالوسطىالغربتةأوروبالأبرشعتةألمانيافيالأسقفيئالمصثلمنصبيشغل3002العاممنذ

قدسمعبالتعاونوي!تغألمانيا.فيعذةوأرئوذكستةمسكونتةلجانفيغفوائيلالمطرأنالرحمةالمثتث

الأبرشتة.منالمنطقةهذهفيوالإدا!يةوالمالتةالرعائتةالأموربتنظيمالأجلآءالاَباء

v%
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ا!توى

فاتلاكتشاأ

المنطلق

13-النشرحالة

33-الخطوطاتعمر

--.....-..-الحديثالفزاءوجمهورالخطوطات

93-"يسوع!سز

15-الدوليئوالحقالخطوطاتشراء

61-القمرأنيئ"إيسوعرواجَاا!ثرالكتاب

w-6"الأولوالمسيحتون"يسوعرواجَاا!ثرالكتاب

الحفزلات

96-قمرانخدية

27-فشخاعين

57-ومنشمانهاقمرانمستوطنةابنية

57-الوئيسلبناء

18-ايأخرىالرئيسالجناحأبنية

AY'-التجارتةالأبنية

58-الجلودمدبغة

7-الأخرىالتجاهـتةالغرف

14
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5-كهوف

88-الاجتماعاتقاعة

19-المدافن

49-والنومالسكنغرف

99-فشخاوعينقمرانمستوطنةغاية

501-قمرأنمستوطنةمصير

للفافات

111-قمرانتهديمتاريخ

111-النقدتةالقطع

111-التاريخيئالتقليد

113-الكهوففياللفافاتحالة

118-النتلأدج

191-أخرىنظروجهات

021-غولبنورمانالبروفسور

121-العبادةكهوفنظرية

123-دونسيلعاثلة

124!أكاأأكاحتىمنالكهوف

124أالكهف - Q

125كاى2الكهف

125كاى3الكهف

72-الكاريرجماعة

131-النحاستةاللفافة

134كاى4الكهـف

15
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لفافات

135كاى5الكهف

136-6"الكهف

631-94و48و47لكهوفا

اrv-أ!ريجنسسداستة

138-"01الكلهف

913أأالكهف - Q

-146النتائج

قمرانمكلتبة

ا3؟-قحرانلمكتبةالقديمةالوظيفة

015-الحديثللعلمالمكتسبةالمعلومات

151-الكتابتةالخطوطات

155-الحجب

157-القانونتةغيرالكتب

157-سيراخبنويشوعطوبياسفرا

158منحولةكتابات - Pseudepigraphen

915-اليوبيلاتكتاب

016-أخنوخكتب

162العماليقكماب

؟16-الأسانتينلكتبسابقةكتب

164-ال!يكللفافة

165-موسىكتب

166-الأوامركتاب
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أIV-القانونيئغيرالتكوينكتاب

167-الجديدةأورشليم

168-الملالكةليتورجيا

961الحكمةنصوص

571أخرىجديدةكتب

171-)الروزنام!ة(التقويمكتب

172الحربقاعدة

174-بالأسانثينالخاضةالكتابات

175-يونالانإلىالموتجهالمعلمإرشاد

VAهورايوتأناشيدمجموعة - Hodajotأ

917-الجماعةنظم

917--أ("3،)أ-III،1)2الجماعيئالنظام

018-أ،كا!S،أ!،+-13!26روحينوجودعنالتعليم

182-أ،كا!SV,،،*-أ221التأدييئالنظام

185-1(كا!)!5الأسانتينلدىللجماعةفظامأقدم

18--أ(Q)؟3البركةنظام A

918-دمشقكتاب

291-فقهيَةمقالات

291-ملكيصادقمدراش

491-الأزمنةن!ايةمدرأش

591-التكوينملراش

791-الأنبياءتفاسير

891-الأخيرةالدينونةزمن
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نتوسالأا

152-لإشعياءالأؤلالتفسير

202-لإشعياءالثانيالعفسير

302-وصفنياميخاتفاسير

253-المراميرتفسير

502-الأخيرةالدينونةتأخر

602-هوشعتفسير

702-ناحومتفسير

802-حبقوقتفسير

902-الوومان

112-يانايألكسندرالملكإلىموتجهةتهنئة

212-الأعيادأئاميتضقنتقويم

213-الرسحتةالتأديبقلألمة

412-النتأدج

217-الأسانيينعنقديمةتقارير

921-للأسانتينالحاليئالتقويم

022-الأسانيينفشوء

227-العظمىالك!نوتثةالحقمعقموظيفة

922-الأسانتين6تحادتاسيس

235-اللاحقالأسانتينتاريخ

47Y-الأسانتينخصائص

552-إسرائيلالتَه،شعبباعتبارهمالأسانتون
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يوحناا

يسوع

252-لتقويما

252-الشمسيئالتقويم

256-القمرقيالتقويم

026-لتقويمينبينالمنافسة
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s-أ فاتلاكتشا

شحالكلم!32أريحاجنوبكلم12بعدوعلى،الميتللبحرالغربيئالشصاليئالطرفعلى

أقا،قديمةمدنهًاتضتموقد،الضخمةالأنقاضالعربيدعوهامهجورةأنقاصقتقع،جديعينوأحط

أخربةإ.فيسمونهاالأبنيةمنقليلعددعلىتحتويكالتيالصغيرةايأنقاض

هذهـتعنيقد.الميتالبحرجوا!فيمكانعلىقمرانخربةاسمبعيد،زمنمنذالبدو،يطلق

الداكنالخرابمنمساحةعلىالواقعةالتتةلهذهاللونالفاتحةالققةبأنذلكالقمر"،!تتةالضسمية

وراءهبطوهوالشاحبالقمربقرع!الميتالبحرجهةمنإليهاللناظرتوحيكانتريما،اللون

عنصاثبَاتعبيرَاتعحرتسصيةوهي"،المحدبة"التتة،ببساطةأيضا،تعنىِقدالتسحيةهذهلكن.الأفق

.لهذهـالأنقاضالمميرالشكل

بأصحراءالمعروفللجبلصخريةشرفةمنقصرانخربةعليهاتقعالتيالمساحةتتألف

ةsمامنكعيفةطبقةوهياليهودتة!. ،المرل بفعلقديمَانشأت كانالذيالميتللبحرالقاعتةالتريتمبات

اليوموهوامترَاخمسينبمقدأرالشرفةهذهمنأنخفاضااممئر،السنينألافعشراتمنذ،سطحه

الوعرقحرانوادىِنشأ.المتوشطالأبيضالبحرسطحتحتمترأدبعمايةمنأممثرقدرهعمقعلى

لطبقة،الغربتةالجبلتةالمنحدرأتمنالشخاءفصلفيتهبطكانتالتيالماتمحةالجداولاختواقجزأءمن

الجزءيخترق.بعيدةأزمنةمنذجانبيئبشكلواختراقهاالشرفةتقسيمإلىالوادينشوءوأدى.المرل

علىأوادِ"اسمالعربويطلق.ضخمإصبعشكلعلىالشمالمنالواديقرالشرفةمنالأخير

هذ!أنغيرالماء.منكبيرةكضتاتالمنخفضةالأرض!إلىالشتاءفصلفيتحملالتيالأنهارمجاري

الطبيعيةهذهـالظاهرةعلىفيطلقونليلتونالإسوأفا.السنةمنأخرىأوقاتفيجافةتبقىألمجاري

"."ناهالأسم
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البحرجهةمنالأخيوةهذهانقطاعقبلالقديمةالمرللشرفةالأخيرالنتوءعلىقحرانخربةتقوم

وأديمستوىمنأعلىموقعفيالحاليئالغربيئالشاطئعنواحدكيلومترمنأممثرتبعدوهي،الميت

للباصاتوموقفَامكتفَامطعمَايضتمخلابسياحيئموقعإلىقمرانتحؤلهذايومنافي.قمران

منقرننصفقبل،هناكتعيشكانت،السنيناسفقبلالحالكانتوكما.النخيلوبعفأشجار

فيأسابيعلبضعةممكتًاالرعيوكانوالماعز.الغنممنوقطعانهاخيمهامعالبدوقباثلبعضالؤمن،

الأرضهذ!البدوية4!تعامرةقبيلةوتعتبر.المقفرةالأرضفيخصبالمطريتساقطعندماوذلك،السنة

المنطقة.هذهعلىالسيادةلهاالتيالدولةأو-الجغرافتةالسياسيةالحدودعنالنظربغضنلها،ملكًا

قمراق.بخربةالمحيطةبالمنطقة،متقطعةزمنيةفتراتوعلىأم85"العاممنذأيضا،العلصاءاهتغ

أقا.الشحالنحوالراقدينأجسادتتجهبحيثبنيتقبوروجودألاستغرابإلىيدعوكانوتما

دونمن،ينتظرونكانوابهذا.الصنعمتقنةحجرتةصفاثحالقبوأرضعنتفصلهمفكانتالأموات

طريقةتختلف.الشمالفيتقعآنهاالمعتبرةعدنجنةفيالأبديةوالحياةالقيامةضرر،أقييصيبهمأن

أقدممنذالمقذسةالأرضفيمعروفةكانتالتيالطرلالقكلعن،المنطقةهذ!فياعتمدتالتيالدفن

على،قمرانجنوبكلمأ5حوالىقدرهامسافةعلىممائلة،قبو!البحثأئناءواكتشفتالعصور.

الميت،البحرعلىالواقعةالمقفرةالأرضهذهفي،الممكنمنظكوهكذا،غفير.عينمنمقربة

منالمتبقيةالأجراءفيالرمنتةالظروفضحتةوقعأوالعصورأقدممنذتكلقدكانماإلىالتعزف

المناطقأوقمرانتئةأطلالتقضيعلىالعلماءتحمللمهذ!المميزةالدفنطريقةأنغير.المنطقةتلك

أعمق.بشكلبهاالمحيطة

،4891العاموبدء4791العامخريفنهايةفي،أورشليمفيظهرتأنبعدتغترشيءكلأنإلآ

الجهةمنبالقربصخرقيكهففيالسابقةالسنةشخاءفيعليها،عثرواقدالبدوكانلفائفسبع

الك!فهذابتفتيشالباحثينمنعددقام،9491العاموفي،ذلكبعد.الميتللبحرالغربتةالشمالتة

وبعضهذهـاللفاثفمنلأريعقشويةرقائقفيهفوجدوا،قمرانشمالكلمأو3مسافةعلىالواقع

32

http://www.al-maktabeh.com



استخدمت،مهترئةكتانثةوأغلفةالفخارتةالجوارمنقطععنفضلاً،أخرىمخطوطاتمنأجشأء

اللفاثف.هذهلحفظالماضيفي

الكهفهذااكتشفتعامرة،قبيلةمنالذيبمحقدويدعى،رعاتهممنواحدًاأنْالبد!ووأخبر

لا،ذلكعدأ.الاتجاهذلكفيفرتقطيعهمعزمنواحدةعنباحثَاالصخورتسلقعندما،بالصدفة

الصالحةالفخارئةالجرأربعضالبدوواستخدمهذا.الوقتذلكفيحصلتماتمامَاالتتهديمكن

لتدفئةاللفائفبعضأيضاأشعلواآنهمويرعحون.الكهفهذامنأخذوهاوالتىِ،للاستعمال

عندتصدو،كانتاللفائفهذهأنالظنأغلبلكن؟بالحطبفقيرةأرصقعلىالواقعمخثمهم

يفعلأنللمرءيمكنكانماذاذلك،عدأ.التدفئةحلىقدرتهامناممثر،كريهة7لحةرحرقها،

؟كهذهغريبةبمكتشفات

يدعىمسيحيئأحذيةصانعإلى،التقليدقيسوقهم،لحمبيتإلىعذةشهوربعدالبدوذهب

جلدمنصنادلى،رخيصبسعر،لهميصنعأنراجينكاندو،باسميعرف،شاهينإسكندرخليل

بعض!أعطاهمالجلدتةاللفائفمنهمأخذكاثدولكن.فائدةذاتآخرشيءأقيأوالقديماللفائف

91العاممنحزيرأنشهرنهايةفيكبما،ذلكبعدلها.ثمنَاالثقدتةالقطع f Y،منأربعَاكاندوأحضر

المقيمصموئيليشوعأثناسيوسمارالسريانيئالمتروبوليت/الروحيئرئيسهإلىالجلدتةاللفائفهذه

دولازأ.25079قدرهمبلغًاذللثمقابللهدفعالذي،أورشليمفي

الجامعةفيا-ثارعالمإلى،مشابهةبيعوبطريقة،أخرىلفائفثلاثوصلت4791العامنهايةفي

tEliezerالبووفسور،أورشليمفيالعبرتة Lipa Sukenikضتاطأحديادينيغائيلوالدهذاوكان

الأركانلهيئةرئيسَايادينيغائيلكانأ489حربإنجان.الوقتذلكفيالإسرأ"ليلتةالسزتةالخابوات

الإسرائيلتة،الدولةلرئيسنائبَاأووريرَاالرمنمنولفترةإي!لارلعلمأستاذًاثتم،الإسرأئيليئالجي!ث!في

491العام6ليلإسردولةنشأت!عندماعامًا.وستينسبعةعنأ849السنةتوفيوقد A،منهكانت
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تملكهمانواةتؤلفالوقتذلكمنذ!هي.العبريةللجامعةملكَا،أبوهإشتراهاالتيالئلائةالخطوطات

قموان.مكتشفاتمنإسوائيلى

ونخبرنخضنأنيمكنناذلكعداما.حذإلىالحضاحهاالممكنمن!الماالمَيالوقائعهيهذه

الذينالأشخاصوعن591،وأ7؟91العامينببنبالتفصيلحدثعقالمجفداتيتسعقدما

أيديإلىتصلأنقبللفافةكللمهتعزضتوعقا،الأحداثهذهقيابأخوىأوبطريقةتوزطوأ،

مدفونَاكانالشرعيئغيرالملكهذاأننثبتأنبوضوحيمكننا،الأقلعلىواحدةحالةفيالعلماء.

إضافيةلأضرارتعزضهإلمىأدىالذيالأمو،الاحتياطبداعيالرمنمنطويلةلمذةرطبةحديقةفي

والذي،6591العامالمنجزكعابهفيكافِنحوعلىب!ذاقامإصلاحها.يمكن،

م!تمفعلاَهوعقاالسوالطمنانطدقناما!اذاقحران".فيإمغاموةبعنوانأ679ادعامبالألمانتةظهر

باخئصار.هنامذكورهوماعندثذِيكفي،قمراناكتشافاتلفهم

.اللفافاتفيهاوجدتالتيبالكهوفالمحيطةالمنطقةبتفتيشالباححونبدأ،5191العامنهايةفي

نتلألجإلىتؤدِلمهذهـالاختباراتأنغير.قمرانثبالأنقاضمنطقةفيعشوأ"لتةعتناتباختبارفقاموا

خارج(النائيةهذهـالأ!ضفيأهقيةِزيآخرشيءِأقياكتشافبصعوبةا،عتقادإلىأزىتما.مفيدة

الخطوطات.علىفي!اعثرالتيالكهوف

المنحدروعلى،الأؤلالكهفمنبالقربالبدووجد52911العاممنشباطشهرفيولكن

الباحثونفعاود.كثيرةأخرىمخطوطاتمناجامتعقنةبقايايحويآخركهفَاذأئه،الصخرفي

الجبليئالمنحدرطولعلىصخويةوفجوةكهفَاوسبعينمائتينبتفتيشالفورعلىوقاموأ.نشاطهم

فقطواحدكهفمنأكئراكتشافمنيتمكنوالم،المبذولةالجهودككرغمآنهمغير.منظمبشكل

لد!ممعروفَاكانالذيالك!فشمال!احدكيلومترمسافةعلىيقعوهو،اللفافاتبعضيحوي

كضياتإلىإضافةَ،اللفافاتبعضمنجداقليلةأجزاءالباحثونوجدالكهفهذاداخلالبدء.منذ
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محطمة.فحارئةجوارقطعمنكبيرة

الصخور،تحتمختأتينالنحاسيةالصفافحمنلفافتينعلىالثالثا!هفهذامدخلفيوعثر

العلصاءنجح!عندماالأمر.بادئفيفتحهمامنالتمكندونحالالمذيالأمربالزنجار،مغطافينكانتا

كانتاولكتهما،بالأخرىالواحدةمرتبطتانالنحاسثخيناللفافتينهلألنِنأنتبيقذلك،فيأخيرَا

بأربعةلائحةفيهترد،الصفيحةعلىمحفورالنحاستةاللفافةهذهنعق.منفصلينجرئينفيملفوفتين

لموقعدقيقزكرمعوزهبتة!فضتةسبائئهأغلبهاالكنوز؟منكبيرةكقتاتفيهالحتئتمكانًا،وستين

ومحتوأهـ.مخبأكك

Karlالبروفسودافترضهماهذا Georg Khunمدينةمنdelbergأe/جرءاكانعندماول

تمكنفقد.أورشليمفيRockefellerمتحففيالنوافذإحدىفيمعروضينالنحاستةاللفافةهذه

Khunمرآةفيكما،الخارجمنإليهاالتعزفالممكنمنكانالتيالنصنهذأأجزاءبعضتحليلمن،

الأمر،بادئفي.الرقيقةلهذهـالصفيحةالخلفيةالجهةعلىبارزًاكانالحروفبعضشكللأنوذلك

إلىللمنطقمخالفكأمرالكنوز،ببعضلإنحةبوجودالقائلةفرضتتهإلىا،خخصاصعالمنظر

كبيرًا.تأييدًاكا؟مهتأييدإلىذلكبعدأذتاللفافتينماتينفتحعحلتةولكنكبير.حذ

فيالمباحئينانسحاببعدإلآفعليئبشكلذروتهيبلغلمقمرانبمستوطنةالأئرقيالاهتمامأنغير

الس!منآبشهرقيوإكتشافهم،بانفسهمالتفتيشعحليةبمتابعةالبدووقيام،5291العاممنآذاو

حالهوكصاأبعمِدًيكنلمالكهفهذاولكن.لفافة006حوألىبقايايحوي!ابعَاكهفَاعينها

قحران.لأنقاضملاصقَا،المرللشرفةالأخيرالجرءفييقعكانبل،الأخرىالكهوف

!ا!ا،الأرضشقو!اوبينالردمفي،هناك!وجدوا.الكهفهذااالحالبطبيعة4الباحثونونقب

أ!حت،بهذأالبدو.سماسرةمنبعد،مافيشرا،ها/أمكناقيالمواد!لعذةمخطوطات
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والتي،الكهفهذامنفقطقليلةأمتاربعدعلىالواقعةقمرانأنقاصقإيلاءضرورةنهائيئ،بشكل

خاضة.أهفتة،دقيقبشكلقطتفتشلم

كايحرفو!قرتأكعشافها،ترتيببح!سبالخطوطاتكهوفبترقيمبُوشرهذا،إلىإضافة

المتعلْقةالكتاباتفياكمشافها.ومكانالخطوطاتبينبوضوحللتفريقوزلكقموان،إلىنسبة

أغلبفيويتضقن،الخطوطمحخوىإلىيشيررمردومَا،،هذهالمنشأمعطياتيتبع،قمرانبمكتشفات

المكتشفةاللفافاتمنواحدةإلى"3Jء1إشارةترمروهكذاعلميا.الصروفةالاختصارأتالأحيان

مخطوطاتهناكتكونوعندماإشعياء.نعنعلىتحخويوالتي،قمرانمجفعمنالأؤلالكهففي

يتغوهكذا.الأعلىفيتُكتبصغيرةأحرفبوأسطةبين!ايمتز،عيفالكهفمنذأنهللكتابعذة

وأ1QJesaتسحيتهماطريقمنالأؤلالكهففيالمكتشفتينإشعياءلفافتيبينمثلاًالتمييز

QJesbتكوذعندماأقا.متسلسلةبأرقامكهفكلفيالمكتشفةالخطوطاتكلورُقمت!كذا

رقممثلاَ:افقطالرقمبإعطاءإليهايُشار،واضحبشكلالمضحونلتحديدكافيةغيرألمحفوظةالأجزأء

4(ov."

وتحديدًاالأبالاَثا!،علماءاكتشف5891،و5291العامينبينالتنقيبعملتاتخلال

Rolandالفرنسيئالدوميخيكانيئ de Vaux،المملكةزمنفيقائمةكانتمستوطنةأنومساعدوه

وجودمنهذاأستنتجواوقد.الحالتةدمرأنموقعفيالميلاد/قبلالتاسعالقرنمنتصففيالإسرا!ليلية،

سقوطأ4شاءالمستوطنةهذ!دترواالبابلتينلكن.الأبنيةوبعضشاهقدفافيوبرج،عصيقةبئربقايا

القديمةالمستوطنةهذهبقاياحُزرت..مق051العاموحوالى..مق587/6السنةالجنوبتةيهوذامملكة

.الناسمغكبيرلعددعملمكلانلتكونبنا،هاكأعيد،الودممن

الفخا!تة،السلعإنتاجأجلمنفرنينوجودالتاريختةالاستنتاجاتإلىبالنسبةبمكالىالأهضتةومن

منالباحثونتمكن..مق501العامحوالىجديد،من،المستوطنةبناءفيهاأعيدالتيالفترةإلىيعوران

تدميرهاحتىالجديدةهذهـالمستوطنةوجودفترةطوالالعولعنيتوقفالمالفرفينهذينأنيثبتواأن
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فيأخرىأمكنةفيالمكعشفةالمشابهةالقطعأقا.قمرانفيإلآالفخارتةالسلعهذهتنتجولم.م68ا!حام

إنتاجهممنقسمًايبيعون،الأرجحعلىاالمسخوطنونكاذفقد.قمرانمصدرهاأنفالأرجح،ذور!ن

حال،كلفي.بأنفسهمإنتاجهامنيتمكنونلابضائععلىيحصلوألكيمثلاَ،كاريحا6الخارجإلى

،المجاورةالتجاريةالأبنيةبعضأنقاضافيكما،المستوطنةأنقاضفيذات!االفخارتةالمنتجاتعلىعثر

قربالصخرفيالمنحدرعلىواقعةأخرىكهوففيكما،الخطوطاتفيهااكتُشفتالتيالكهوفوفي

ومستوطنةالاكتشافاتفيهاجرتالتيالأملاقبينوثيقةعلاقةوجودالشلثإليههـقىلاوتما.قمرأن

.م68السنةحتى..مق01"السنةحوالىبينالواقعةالفترةفي،!ران

كاالعام5الكهفالمرلشرفةفيامصلاراعلماءاكتشف،قمرانخربةفيالتنقجبعحلتاتإطارفي

كاالذيأ.الكهفوكذلك،اللفافاتبعضبقاياتحوىِوهي9"،"وAلاكا!والكهوف،5291

الحرفانعليهاكُمبفخارتةلجرةقطعةبينهامن4السابقينالسكانممتلكاتإلىتعودمختفاتيحوي

.مخطوطاتعلىالكهفهذافييعثرلمولكنما،لاسمالأو،ن

المعامأيلولهشهرففييهوزا-لععحراءلصخرقيالمنحدرفيآخرينكهفينأيضاالبدووجدذلكبعد

553حوالىمسافةعلىويقعمخطوطَا،35حوالىبقايايحتويكاالذي6لكهفعلىعثروأأ259

5691والسنةالجبلثة.السلسلةإلىوتوذيالصخرئةالنتوءاتبينتمزلدربملاصقَا،قمرانغربم

كيلومترينويحعد3"،الكهفجنوبم525حوالىمسافةعلىالواقع>Q4أالكهفالبدواكعشف

متعفن.أكثرهالكنجتدة،بحالةبعضها،لفافة02منأممثريحويوهو،قمرانعنتقريبًا

رغم،لفافاتعلىتحتويقمرانفيأخرىكهوفَايُظهرقدالزمنأنإلآ،اليومحتىحدثماهذا

وربطهاكثبعنك!فلككالمتنؤعةالموجودأتفحصبعدهذايتقمحوقدالكثير.نتوقعلاآننا

بعيد.حذإلىومتكاملةشاملةصورةتكوينإلىسيؤذياللغزهذافلثأنْ!الحق.ببعضبعض!ا
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2-أثنطلق

.أخرىمخطوطةبقاياأووثائقعنفضلاً،التسعمايةيقاربمااللفافاتعددلجغ

العصورفيمنهاقسمنقل!مكتوبةوثيقة0051حوالىالأصلفيوجدتالعشرةالكهوففي

صلبةكتلإلمىتحؤلتأو،السنينمرورمعالعفنأصاب!اأخرىمخطوطاتوثقة.والوسطىا!قديم!

منهابقيوماتلفتالخطوطاتمعظممستحيلاَ.أمرَأصفحافهافلثأصبحبحيث،الرطوبةبفعل

وطريقةاليوقنخة،أوأ،رامتةأوالعبرتةالنصوص!لغةتكونماوغالبًا.الأدبيئمصدر!تحديدتحطر

بينالختلفةالمسافاتأو-،البردىورقأوالجلد-ولونهاالكتابةموأدنوعثةأو،الحروفكتابة

إلىنتعزفأنمنتمكخخاالتيالوجدةالارتكازنقاطهيالخطوطإليهيعودالذيالكهفأوالأسطر،

ممترة(كلحاتاستعمالطأوالأسلوبخصوصتاتأتاواحد.مخطوطإلىتنتميربماالتيالأجزأء،

جذأ،صغيرةمخطوطال!بقاياثفةولكن.الموضوععن،بسيطةولو،فكرةتكوينعلىفتساعدنا

النعن.لغةعلىالحكميمكنلابحيث

مكثشفاتإطارفيهشاكفليس،كاملبشكلمحتواهانصف/الأقلعلى،حُفظالتياللفافاتأقا

علىأكاكلُثرالك!فأفيبها:جدولوهذأمنها،تسعإلآقمران

جدا،جتدةبحالةزالتمالفافة)1(

الكتابيئ،إشعياءلسفرالكاملالنمنتتضضنان!همامفككةوأخرى)2(

(r)الاَرإمتة،باللغةالتكوينكتابمنلأجزاءمنققةرواية

،حبقوقسفرتفسير)4(

التعليمتتناولومقالةالسنوقيللعيدتقويمَايضتمكبيرحذإلىمحفوظنموذجيئمخطوط)5(

بركة،صيغعلىيحتويوتقويمَاالجماعة!نظامالتأديبونظامروحينبوجود

.الظلاموقوىالنورقوىب!نالمستقبليةالنهائتةللحربعرض)6(

(V) منغنئةمجموعة الأناشيد.
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علىفعُثر44الكهففيأتا

تعليق.أقيرونمنكمابيةأستشهاداتأربعةتتضقنمعزولةجلديةلفافة)8،

أ'الكهفوفي

نأوالأرجحالمرأمير.كتابمنأجقأءفيهكبيرحدإلىجيدةبحالةمحفوظمخطوط)9(

حزيرأنحوبأثناء،لحمبي!فيكاندوبيتمنعليهااستُوليالتي/المشهورةالهيكللفافة1()0

المنزلصاحبعلىبالتعويض،حالأقيفي،قامت6ليلإسردولةلكق.عينهالكهفإلىترقى،6791

دولار.01هـ005.قدرهبمبلغالمؤسفالحادثذلكجرأءمن،أصابهلما

أنْرغمجتدة،بحالةزالماأمتار(تسعةحوالىالأصليئطولهيبلغالذيهذأ،الهيكلمخطوط

نصفولكن.التعفنبسببتمامَامفقودالخطوطلهذاالأعلىالربعأنكمامعفزقة.الأولىالأجزاء

V,طولهالبالغأ"،الك!فمخطوطهوجتدةبحالةحفظماوأفضلتقريبَا.محفوظالنعن riم؟

،م2402طولهاالبالغ،النحاسيةاللفافةفإنكذلك.كاملشبهبشكلإشعياءكنابلنايعرضوالذي

معتصنيفهايمكنلاآنهغيو.كاملبشكلأيضاكامحفوظة3الكهفمدخلفيعليهاعثروالتي

الأصلتة.قمرانمخطوطات
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النشدحالة

يأ)9،،الخطوطأتا.كاملبشكلالمحفوظةالخطوطاتكلأ569و5591العامينبيننثرت

يأ1(،)5ئلك.أ619العامحتىشرا،5تعذرإذ6591،العامإلآيُنشرفلمالمزامير،خطوط

،الأخرىالخطوطاتجميمنشرتأيضا.7791العامإلأيُنشرلم/6791العامالهيكلمخطوط

هالكهوففيعليهعُثرماكلنُشركذلك.0091العامQأالكهفإلىتعودبقاياعمومَاوهي

Dicoveriesin"اسلسلةفي6291،!ذلكالعامQ.أ،3"كاا2 the "Judean Desert

العلألدةأ!شقمتةالمكتشفاتجميعتقريبَانشرت891وه6591العامينبين.الرسمتة(of)ول!4*هأ

أقاالمرامير.مخطوطياستثناءالرسمتة،النشرسلسلةإطارخارجهذاوجاءاكا.أالكهفإلى

علىفتقتصرالاَن،حتىنشرهاتأخروالتيكا!3كا!5أكاهأالكهوفإلىتعودالتيأ!سشفات

.11الكهفمنالفهمعسرةقليلةأجراء

!افتواضالنشر،عحلتةفيالتأخربسببالأخيرةالأعوامفيوتجهالذيالشديد،الانتقادفإنلذا،

معهم،آخرينباحثينلإشراكمستعذينغيربأنهمالعلماءبعض6تهاموكنلك،تع!فيئتكتموجود

.Qtالكهفبمكمشفاتفقطيتعفق

تعديلإلآعليهيطرأأنيمكنلاوالذي،الحاليئالتعدادوفقالكهفهذاإلىيعودمامجموع

الأقل،علىحالةأربعينفيبقاياها،أنغيرمخطوطَا.566هو،البحثعمليةمتابعةخلالطفيف

بالكامل،منشورةفهيمخطوطًا041منالمحفوظةالأجزأءأقامنها.الإفادةتتعذربحيثجذَا،قليلة

كلوجزئئامخطوطَا،!05منالمحفوظةالأجراءوأفضل.مستققةدراساتأورسمثةمجقدأتفيإقا

بخاثةإلىمهداةكتبفيأودورتة،مجلاتفيصالرةمقالاتفيفمنشورأيضا،منهامتوقرهوما

البقتةإلمىوتنتمي.مؤتمراتأعصالتغطيمجتداتفيأو/دكتوراهأطروحاتفيأوما،يوبيللمناسبة

شيهماتقذملاتكادلكنها،النصوصتاريخزاويةمنأهقتةذاتكتابيامخطوطًا54قطتُنشرلمالتي

566.أصلمنمخطوطًا037تشكلهذه/حالأقيفي.المضمونناحيةمنجديدًا

يمكنكاه4الكهفمنكشابتةغيرمخطوط2".يقاربتمامقتطفاتعمومَالدينايكونبهذا

31

http://www.al-maktabeh.com



نصوصعلىتحتويالخطوطاتهذهغالبتة.الآنحتىرسمياتُنشرلمآنهاإلأمحتواها/استنتاج

كثيافالجديدوهكذأ.المؤتفاتتلكبعيدحذإلىيكفلمضمون!اأنغير،معروفةلمؤتفاتِموافلة

وصلواتوأناشيدالليتورجئة،والموادالحكمئِةالنصوصبعضمنإلأيتألفلافهوبكثير.ليس

بعضمختلفَا،مؤتفَا65أقصاهمجموعأي،شتىتعليمتةوموازتقويمتةوجداول،الجماعةوأنظمة

لِمامَا.إلآمحفوظغيرالكاملمضمونهاولكنأجزأء،إلآمنهيبقلمعديدةنسخفيمحفوظمن!ا

.أخرىتوثيقيةومواذوالفواتيرالكتابةتمارينبعضذلكإلىيفماف

هم!سمثاالمكقفينالباححينأنيعنيهذافقط.الرسمتةالنشربحالةكقهاالمعطياتهذهترتبط

علمتةبطريقةوتنقيحهانصوصهاتحليلمع،الاَنصددهافينحنالتي،الخطوطاتبنشرقامواالذين

حديثة،لغةإلىوترجمتهاالأصلتة،بلغتهنضهاونقلالخطوطات،صورنشرمعأي،مسؤولة

النصوصهذهنشرعملية.الدأرسونإليهاتوضملىالتيالنتائجومضمونالصعبةالقرا!اتوتوضيح

كالسفرالمصاريفبعضوتتطقب،الوقتمنالكثيرإلىوتحتاججذأ،شاقةمسألةهيعلمتةبطريقة

تحتبالأشغةالأفلامتقنتةبواسطةالصوروتأمين/الأصلتةالخطوطاتتوجدحيث،ا!رشليمإلى

-المضمونمَحليلفيالصعوبةعداهذاالححراء،

إلىتعودوالتيبعد،رسمياتنشرلمالتيالخطوطاتبقتةعلىباحثَاوستوذأربعةيعملحالتا،

تصدرالتيالإلكلريةالنشردارأنغير.الامميفتةهن!نهايةمعالجميعمتناولفيجعلهابغية،؟الكهف

Discoveriesin)سلسلة the "Judean Desert11 (of Jordanسنينإلىدومَااحخاجتالوسمتة

.أسرعبشكلالمستقبلفيالنشرعملئةتسيربكأملثقة،ذلكمع.المقذمَةالكتبمخطوطاتلنشرعديدة

E.للستدالتابعةالهولندتةالنشردارتقوم،ذلكعدامافي .J Brill Leiden91"41حؤيرأنمنذ،

.أفلامعلىبعد،نهائتانشرهايجرلمالتيالموادتلكحتىكتها،فصرانمخطوطاتبقايابنشر

Microficheالخطوطات.هذهشأنفيسرفيهوماثضةبأنالادعاءيمكلن،وهكذا
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ثخطوطاتاعمر

،قرونثلاتةتتجاورزمنتةمذةخلالكُتبتوالتي،قمرانقيالمكتشفةالخطوطاتمنكبيرعدد

بعدمرحلةالزمنتةالمذةهذهفيالكتابةتطؤرتتبعمنسنة،ثلالينمناكرقبلالاختطصتين،مكن

ورم،6291وأROYالعامينبين.متناهيهبدقهَمخطوطكلّإصدارزمنتحديدفاستطاعوا.أخرى

zSolomonاليهودقيالقديمةالخطوطعالممنكل .A BirnbaumوالستدFrank .M Cross,

.اللفافاتلتأريخبهموثوقًاأساسَا،Harvardجامعةفيأستاذَابعدمافيصارالذي

سنة05حوالىقدرهمجالضمنالعالمانهذأنإليهاتوضملالخيللتواهـلخالتقريبيئالمعذليقع

ماإلىيعودأنيمكنلاآنهيعنيفهذا.م.ق501السنةإلىيعورمامخطوطَاأنمثلاقذرفإذا!ط.

دلتوإ!يخالتراوحمعدليكون،الحا،تبعضفي..مق75السنةبعدماإدىولا..مق251السنةقبل

ذلك.منأقلحتى

همأو،الدقةبهذهعمومَاالقديمةالخطوطاتتأهـلخإمكانيةفيأساسَا،شككواآخرينعلماءلكن

مخطوطاتمنالكثيوهؤلاءيُرجعوهكذاالعصر.ذلكفيالكتابةتطؤرشأنفيمتضا!بةآراءيمثلون

نأركموذلكبالمسيحتة،متعققةمعلوماتيعتبرونهماإلىمستنديغالمسيحيئ،الزمنإلىقمران

العهدمنأقدماللفافاتعمرأن،طوي!!زمنمنذأستنتجوا،قدكانوأالخطوطات،فيأختصاصيين

المجالفيالنقدأنغيرالعهد.هذاقبلماإلىتعودألهاأيسنة.أ5"وهـأ"بينتتراوحبمدةالمسيحيئ

الذيوالسوالخطأ.كانماتصحيحإلىيؤديماغالبَا،شجاععصلوهوبهمرخبأمرالعلميئ

؟الحالهذهفيالمحقهومنسليمبشكلنقزرأنيمكنكيفهو،هنايطرح

العام.قاطعةحججَاالحالهذهفيلناليقذمواإليهمالركونيمكنمنأفضلهمالطبيعةعلماء

طريقةبواسطةبها،ملفوفةأالكهفمخطوطاتكانتالتيالكتانبةالأغلفةاحدفُحص5591،

002قدرهنمَصانأوبزيادة.مطهاالسنةمنالكتانتةالقطعةهذهأنالعلماءاستنتجوقد.41الكربون
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تتغأدىممكنَايكنلم،الوقتذلكفي..م233و..مق167بينالواقعةالزمنيةالفترةإلىأيسنة،

ماآنهإلأاختبا!.كللإجرأءالموادمناجاكبيرةكفتاتإلىالحاجةعنفضلاَ،كبرىبدفةالأمور

بكثير،أثىالقياسطريقةأصبحت،الزمنمرورمع.اللفافاتمنكبيرةبأجزاءالتضحيةيثبغيكان

بأضرارالقيمةالخطوطاتتصابلابحيثالمواذ،منأجاقليلةبكقتات6لهاإجرإمكانيةإلىإضافة

منها.عتناتأقتطاعجزاءمنتُذكر

أحدفي،أخرىوثلأنقوأربعاومَسعدةقمرانمنمخطوطاتعشرةأ099العامفُحصتوهكذا

في(الفحوصاتنتلألجألتوقد.المتوقوةالعلمئةالطرائقبأحدثZurichمدينةفيالفيزيائئةالمعاهد

دقةتسحح.الخطوطاتلأخضائييالأقدما،ستنتاجاتومعالوثائقتوأريخمعمتطابقة،الحالاتكك

فيآنهغيرسنة.عشرونقدرهابمذةنقصانَا،أوفلادةيقذر،تساهلبمجالالآنالمكتَسبةالمعطيات

هذهتصلى،المتحففيكيميا؟!ثاالخطوطا!جلدمعالجةتجريعندماالمثالسبيلعلى،الصعبةالحالات

نقصانَا.أوزيادةسنةوأربعينخمسإلىالملاة

نأبمكنهذهـالماذةوحدهاإذالخطوطات،إنجازفيالمستعملةالماذةأنتبتينالفحصهذابنتيجة

مستغربًا،يعدلمهذ!ولكن.الكتابةزمنمنبقليلأقدمتكونماكالبَاألاختبار،هذأبواسطةتُفحص

البضاعةفإنتاج.الوئلأفقأوالخطوطاتلإنجازحديثَامدبوغةجلودتُستخدمأنالممكنغيرمنإز

عند،اليومالحالهوكماجتدَا،تخزينهاضروكةعنفضلاً،شاقةعملئةكانللاستعمالالقابلة

العهدالحديثالجلديصابأنممكنَاكان،كذلكالبناء.وخشبالمجففواللحمالممتازالنبيذتخزين

قابلىغرِتخريبإلىسيؤديكانوهذأ.كبيرةلشووخيتعزضأنأولينَايصبحأنأوبالتققص،

تصنيعأجلمنتُستعملكانت،لذلك.كبيرةمشقةإعدأدماتطقبالتياللفافةفيل!صلاح

موادتصنيعهابغيةتُعالججلودهاكانتالتيالحيوأناتأخيرَا،.كافيةلمذةمخزنةمواذالخطوطات،

ألهغير.المتانةشديدةلجلودموردَالتكونتُذبحأنقبل،معتنةزمنتةفترةتعيشكانت،للمخطوطات

الجلدتةالعثنةإليهاتننميالتيالحيوأناتهذهحياةفترةعنفردقيبشكلمطلقَاالبحثيجريلا
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أ!ر.علىسنواتعشرتتجاوز،الفروقاتقيمةلأن،ا!أخو!ة

أقدمالخطوطإنجازفيالمستخدمةالموأذأنهذا،الخطوطاتفحصعبرتبتيئ،فقطواحدةحمالةفي

منعلييها،يكمبلمأجزاء!استخدمتيكونقدالحالةهذهفي.عام002يقارببماكنابتهزمنمن

خلال،يثبتلمانههوالمهتم.طويلةمذةمنذمنسئةمخزن!ىجمردأتإلىاللجوءأو،قديمخطوط

كتابتهتاريخمنأحدثالخطوطإنجازفيالمستعملةالموادأن،الحالاتمنحالة؟لةفي،الفحص!ذا

السنين.عشرأتقبلالخطوطخبراءحذدهالذي

هذهمنكثيرًاأنيعحَبرونالذينالنقادرأيأن،الجدليقبللابشكلواضحًايصبحوبهذا!

التيالكلتاباتفإنهكذأ،.مصيبكيرسنة15و"01"بينتتراوحبملأةِعمرَاأحدثالخطوطات

،اليومحتى،تقومتحص،التيالكلثيرةالصحافتةوالأخبارالتلفزيونتةوالبرامجالإئارةتتوخى

قدماكلالاعتبارفيآخذةغير،أكيدةمعلوماتآنهاعلىالناسلعاقةالمزعومةالوقائعبتصور

قابلغيرللحقلألقكأساس،القديمةالخطوطرراسةوعلمالطبيعتةالعلومطوبل،زمنمنذ،أحرزته

مؤلَفِأقيق!رانفيالمكتشفةالخطوطةوالوثائقالتسعمائةأاللفائفبيننجد،،الواقعفي.للدحض

تدميروزمنم.03السنةبينانتجماأقام.35السنةحوالىإلىأيالمسيحيئ،الزمنإلىيعود

مغايراذعاءأقيفإنهكذا،.قديمةلمؤتفاتأخرىنسخعلىيقتصرفهو.مIAالعامقحرأنمستوطنة

علميئ.أساسكلإلىيفتقرلهذا
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ا!ديثءالقوأوجمهورأخطوطات3-

تلكأي،قمرانمكتشفاتإلىالعائدةاللفافاتأهتم،91هوه0591العاجمطبين،نشرتعندما

بعدكائاوتصدربغزارةِتكلتبالصحافةو!إحتكبيرَا،الحماسكانوجه،أفضلعلىالمحفوظة

آخر.

الجديد،العهديصؤرهاكما،يسوعشخصتةكانتهل:اليوميُطرحلماممائلةأسئلةحينئذطُرحت

يحظىالذي،الأقدم"الحقإمعلمشخصتةعنباهتةصورةمجزدألهاأملها،مثيللاجديدةشخصف

الفَهإمولودهـمنلقَهإ،"ابنهومسيحهمأنالأسانتونأعتبرها!؟كبرىبأهضتةالجديدةالنصوصفي

تبنيمناممثرليست،العذرتةيسوعوولادةالإلهتةبالبنؤةالمتعتقةالكنسيةالشروحاتإنبحيث،نفسه

كانتهلأسانيا؟الأصلفيالمعمدأنيوحناكانهل؟واضحةمصالحأجلمنقديمةكليشهات

أولئككانهل؟طويلبزمنالمسيحتينوجودقبلقمرانفيتتغالرئانيئوالعشاءالمعمودتةممارسة

التعبير؟جازإذأ"،يسوعقبلإمسيحتينقمرأنفيعاشواالذينالأسانيون

النصوصكل،الموقتذلكفيفشرتفقد.سنواتعشوخلالفتُوكتهالحماسهذاولكن

الكهوفمنكثيرةمقتطفاتوأؤلهاكهذهـ،أسئلةٍعنالإجابةيمكلنهاوالتيتقريبَا،قمرانفيالمكتشفة

كلعليها.المتنازعالأسئلةعنالإجابةفيتساهمأنبمقدورهاالتيتلكخصوصَاالختلفة،القمرانتة

معظمعليهاأجحعالتيالنتيجةإلىأذت،حينهفي،المتوقرةالموادعلىأجريتالتيالجذتةأ،ختبارأت

يأ،القديمةاليهودتةشخصتاتعنكبير،حدإلى،يختلفانالأولىوالمسيحتةيسوعأنْوهيالعلحاء،

حديثَا.المكتشفةالقصرأنتةالنصوصعلىبناءصورتهارسميمكنالتيالشخصياتتلك

اعتُبرتبلالمبالِغة،للتوقعاتمفيدةتهدئةأيْتجرِلم،القمرانتةالبحوثبدءمرحلةبعد،آنهغير

قراءةتؤكدهماوهذا.للاهتماممثيرَايكونلايكارأمرَا،الوقتذلكمنابتدأءَ،قمرانمكتشفات

مصادرإلىالباحثونيرجعفحين.الأخيرةالثلالينالسنواتفيالموضوعهذافيالمتخضصةالكتابات
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كانت،الأحوالأفضلفي.المتأخوةالرتانتةبالكتاباتدومَاأساسبشكليُستشهد،القديمةاليهودتة

القديمالعهدينلعلحاء،الاختصاصتةالكلتبكالبتةمصادرجدأولفي،قمراننصوصمنبعضتظهر

تركوقد.موجودةغيرالميتالبحرفيالمكتشفةالوفرةاللفافاتبأنألانطباعتوئدوهكذأوالجديد.

تغفوبتواصلالمنشورةالنصوصكانتلحنما،ا،ختصاصيينلبعضالخطوطاتهذهفيالبحثأمر

بالنسبةمهقةغيرألاكتشافاتهذهأصبحتهكذأهشن.شوكعلىنومفيكماالعلحتة،المكتباتفي

.الناسعاقةإلىبالنسبةكماا،ختصاصتينإلى

إ

!حس!!!ءطحم!ث!+يد!

م!ببه

ببن
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سريسوع

!ابالألنتةالسوقفيظهرعخدما،1991العامصيففيمفاجئبثكلالوضعهذاتغتر

Michaelللكاتبين"،الأولىالمسيحتةوحقيقةقمرانمخطوطات.يسوع!سز!منوان Baigent

.Richrdeighو

Derمجقةوأدرجت Spiegel،لأفضلالأسبوعتةلائحتهافيالكتابهذا،سنتينمنلاممثو

991ا!امالأؤلكانونشهرمنذ،السنةيقاربماصدأرتهافتبؤأ،ا،ختصاصتةالمؤتفات I،منهو+ح

وأ!ببكئافة،القضتةهذهفيالصحافةوتدخلت.العامينهذينخلالنسخة"53"55مناكثر

،الكتابهذامن6تخاذهيجبالذيالموقفمعرفةفيهاالمشتركونأرافى،مكانكلفيحاضرات

كبيو.برواج!يالذي

The""1اهوالإنكليزيةباللغةالكتابلهذاالأصليئالعنوان Dead Sea ScrollsDeception،
داخليئ.منهأكثرخارجيئأمرإلىالكلتابهذأ!واجمرذأنوالحقيقة".الميتالبحرلفافاتإخدعةأي

وعبارةب!السز"،"الخدعةهكلمةإبدال،أخرىأسبابِجملةمن،سببهحققهالذيالكبيرفالنجاح

نأرغمألمانيا،فيخاصقبسحريتمتعالذي"،هـيسوعباسمأحدَا،تهغلاالتي"،الميتالبحرالفافات

بكثير.أصغالإنكليزقيفالعنوانلذا،.بيسوعتذكرعلاقةأقيلهليستالكتابمضمون

غيربجملتها،مغلوطةا؟عاءأتثلائةإلى،خِاصنبشكل"،يسوع!سزكتابتأليرفيالفضليعود

اللافت.العنوأنيتجاوزبما،الكتبسوقفيالنجاح،مجتمعة،توضحآنها

منبالمائة!عشرينأخحسَايتجاوذ،،قمرانمكلتشفاتمننُشرماأنالمؤتفانيذعياؤ،،

هذهاكتشافعلىسنةأربعينمناممثربعد،للغايةغريبأمررع!هما/فيهذا،المواد،.مجحوع

التوضيح.إلىماشةبحاجةوهو،الخطوطات
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منذ،الف!نيكانإليهسعىالنشرعصلتةفيالغويبالتأخيرهذاأنوجداآنهماالكاتبان-شعمئانيَا،

الإيمانئةالتعاليمعلىخطرَاتشكلالتي،النصوص4هذوصول،قدهـالمستطاع،يمنعكيالبدء،

دومَايتوقعأنيستطيع،الطريقة4بهذبالفائيكانيُشقرمنأنوالمعلوم.الناسعاقةإلى3الكنستة

.الناسعاقةمنخالمحمااهتمامًا

ماالتيقمراننصوصفيالمؤثوةللقؤةالحقيقتةالمكامنتقضيفينجحاآنهماالكلالبانيعتفدثالثَا،

Robertالأميرقيفالباحث.الكتمانطيئترال Eisenman،مكتشفاتأن8391،العامادعى

يهوديةمجموعاتمعقاموا،،أورشليمقيالأتمالكنيسةسيما،،6للالأوالمسيححينأنأظهرتقموأن

لم،نفسهيسوعأنكماالوومانتة.ا،حخلالسلطةضذسرتةمسقحةبثودةالرمن،ذلئافيأخرى

التيالسياستةالخلافاتخضتمفيمقاتلثائربلالجديد،العهديصؤرهكما؟الوديعالخقصقطيكن

زمنه.عوفها

ولo+س!أس!senmanبفضلى"ايسوعسز9كنابزعبعلىبناءاقمرأنتؤكدهـنصوصماهذا

إلىينذ،لمالذيالأمر،النصوصهذهمنممكنةكقتةاكبريخفيالفاتيكانأنالكتابيذعيلذا،

أنويعتبرنسبثا.محرجةغيرمادةهذهتكونأنوبديهيئ.فقطمخهاقليلةأجراءنشرإلىإلآأليوم،

الكنستة.التعاليمباهـودبرميلفيشرا!ةيكونأنمنب!لاا!لامامنيومقيجوءأقينشر

Michaelالكاتباناستطاع Baigentزصكاو!"Richardالأولىالكبرىضربت!ماضرب

وورثتها.ا!قذسةالكأس9عنوانتحت،8491العامألمانيافيظهرالذيالكتاببواسطةالسنة

عنالنقابكشفخصوصَا،،الكتابهذافيونفوذها".علم!احاضوها،سزية،دينتةجمعيةأصل

!منجايسوعأنكما،طفلةأئمرالرواجهذاوأنالمجدلتة،لمريم!وجَاكانيسوعأنمفادهاأسوار

الصغيرةعائلتهنقل،القاسيةالتجربةلهذهتعزضهبعد،لكنه6لحة،دلاحقةأضرارأقيد!نمنصلبه

Artusrundeآ!توسحلقةهناكنشأتهكذافرنسا.جنوبفيآمنمكانإلىالاحتياطسبيلعلى
http://www.al-maktabeh.com



المقذسة.الكأسإضاءةوتقل!

اكفدالطبعةإنبحيث،جئدةمبيعانهكانت،حالكلفييشاء.كيفماالعملهذاتقويمللمرءيمكلن

العامصد!آخو،كعاباأيضايسئوعبأقاستطاعالكلتبسوقإنحتى.991+العامألمانيافيظيرت

ونشاطهاالمقذسةالكأسأخوتةمهقة.المسيح!وصتةعنوانتحت،8791العامألمانيا!في،869!

ا!اومينمجموعةإلىالوصولحتىالمجدلتةمريممنيسوعزوأجنتلأنجئس!هناالسزقي،.

Kreisaurباسمالمعروفة Kreisالنبلاء،6تحاداتأوإيطاليافيوالفاتيكاقوالمافيا،،الثاكالرايخفي

Charlesونشاط de Gaulleفرنسا.في

قادرجديدموضوععنيسوعمحيطفييبحثانراحاالكلالبان،حققهالذيالكبيرالنجاحبعد

Robertللأستاذا839السنةالصادرةالمقالةعلىوقعاالأثناءهذهفي.المالدزعلى Eisenman,

Longقيالشرقيةالدراساتفياختصاصيئوهو Beach, CaliforniaبعنوانA new"

Hypothesis of Qumran origins Maccabees, Zadokities, Christians and
011Qumranهيكلىك!نةلبعضرهبافيئإقامةمكانكانتأن!اعلىقمرانمستوطنةتُصؤراهنا

ضخمة.مكخبةكانتالمستوطنةهذهفيمنشأةوأهتمايسوع!منفي،أ!!شليم

Robertكتاباكتشاف Eisenmanأقاجديد.كتابلمشروعالتخطيطإلىالمؤلفيندفعهذا

كتنا.5891العامصدرالذي!+مح!+اول،م!د!5،"الوردة"اسمفكانيومئذرواجًاألاممثرالكتاب

الأسرار.منالكثيرتختزنالوسطىالعصو!منديرمكتبةفكوةمنانطلائاالكاتبحققهمايعلم

طويلةسنواتأمضياذلئه،لأجل.عينهالنجاحتحقيقفيأما،السابقالمنصوذجمذاتقليدالملىئفانفقزر

الأخطاءكلإئباتيمكنبحيث،حقيقتةبمكتبةالموضوعارتباطفيكانطالعهماسوءلكن.البحثفي

Umberto-عنهاتحذثالتنالديرمكتبةبينحافعلاها،التي Ecoالواقعيةالمركباتكلرغم

خياله.مناختا،قهـاالكاتباسخطاعإفتراضتةمكتبة،المطافآخرفي،تبقى-للصورة
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Umbertoبنموذج"يسوع"سزلكتابالرئيسالخططتألرمدىإظ!ارالمحكنمن Ecoعبر

إسزكلألبيرأيفي،ومكتبتهالمثاليئالديريمثلالأخير.هذاعحلفيهحايُذكر،الكتابهذافيموقعين

يأ،مغلقةمقاطعةمننوعَابنالكمشكلاً،للد!اساتالوسطىالقرونفيالكلنيسة!احتكارإ،يسوع

ألمجموعة".خطالقلائلالمنتخبونهؤلاءيحذد.المنتخبينبعضعلىمقتصرةللعلممنيعةحلقة

الرهبانيئالطابعذاتالوسطىالقرونإلىالعلالدةالمقاطعةهذهتتحوْل،قمرانوضععلىهذابتطجيق

لامعأورشليمفيالدومينيكانيئالديريقطنالعشوين،القرنمن،نفسهعلىمنغلقنشرفويقإلى

Ecole Bibliqueاللفافاتأسرارإلىنظرةكلالخارجفيهممنيحرمالفريقهذاله.التابعة

بثذة.المحروسة

متحف"يسوعسز9كتاببحسبهي،الرهبانيئالحجبهذاتدعمالتىِالفرعيةالموشسة

Rockefellerقاعةللنشر:وجُقزتتحصىلاالتىِقمرانكهوفبقاياجُمعتحيث؟أورشليمفي!

الرهبانصو!ةإنبحيثرهبانيا،جؤَا،ذللثعنفضلاً،تعكسالعلماء،يعملحيث،الخطوطات

فقطاللخبراء"يُسمحوكانعناء.دونمنالن!نإلىتتوأردالوردة!،أسم9كتابفيالدارسين

الهيبةمنالكثيربينالجمعمنأ،جاوجيزةفترةخا،لهؤلاء/وتمكن،اللفافاتقاعةإلىبالدخول

موقفهم.تبريرإلىالخارججمههممناضطزبحيث،!القؤة

حلقةإلىينتحي،باحثمعبعد،مافي،اجريحديثعبر!الموقفإ،بهذاالمقصود!يظهر

علماءالعادةفيهممنعنددونتةالغرائزاممثويُظيرقديمةمخطوطاتاكتشاف"إن":قمران)خبراء

كنابفيرئيسموضوع"الرهبانلدىالدونتة7لز)الغرمنالنوعهذاأنالمعروفمنعادتون".

Umberto Eco.متحفبلفافاتالمحيطةالظروفعلىتطبيقهالدى7لز،الغرهذهRockefeller

إخبارنامناممثرالكانبينبعقلتةوتنبئناجذَا،معيبًاوقعًاتترك"؟يسوعسز9كتابفيوردمابحسب

.ظروفمنيصفانهعقا

iv

http://www.al-maktabeh.com



5Ecلدىالمكتبةفكرةمنذلك،بعد"،يسوعإسزكتابأستفادةكيفيةهوبالاهتمامالجدير

مكتبتهامعالقديمةقمرانبمستوطنةيختحنمافيمشابهةبظروفالكتابيوحي5+حلأثول.

الذي،هناكRockefellerومتحف،غنيةبمكتبةالمجقزأورشليمفيالدومينيكانيئوالديرالمرىية،

عينه،الحجبيسيطرالثلاثةالأمكنةمنكلففي.المكتبةبدورشبيهَادورَافيهالخطوطاتقاعةتؤذي

مقارنة،نظرةالكتابإليهاينظروالتي،الثلاثالرهبانتةبالمكتباتالمحيطةالظروفدينيا.المثروط

الحمالتينفيمماثلنحوعلىينعكسماحالةفيينطبقفما،متبادَلبشكلالتعبير،جازإذأذأتها،تفشر

الأخريين.

Stefanللكاثب،"Ahasver"اكعابفيعليهنعثرلمامشابههذا Heym،تناظرثقةحيث

Robertيدرك.ثلائةزمنتةلمستويات Eisenmanيقومالذيالحاسمهـالدوريسوعسز9كعابفي

لروايةيمكن،هذهالعرضطريقةبواسطة.الثلاثةالأمكنةمنكلفيالنور"،)جالبأي،Luziferبه

جزئيا،ولو،الأسلوببهذايلتيفلاالاختصاصيئالكتابأقا.العميقةالمعانيبعضتُظهرأنما

إمكانيهالبدء،منذقزائه،وعننفسهعنيحجببل،الأحداثتجريحيثالثلالةالأمكنةمتطقبات

الخذاعة،بالتطابقاتيفتنون"الوردةأسم9كنابعالمفيانخرطوأالذينالقزاءلكن.الفروقأكتشاف

هكذا،.مقبولأمو،العاتمالجؤحيثمن,Umbertoع!5روايةمعيتوأفقماكلأنويعتبر!ن

للتصديق.قابلاأمرَأ"يسوع"سزكتابقيمعروضهوماكليصير

العملاثناء"يسوع"سزكتابفيالعرضلخططالتدريجيئالتطؤركيفتةأخيزا،،للاهتمامالمثيرمن

!اسم،مكل!كعاببهتسمماأنأ!لاَالكاتبينذهنإلىيتبادرلم،الأؤلتةالمراحلخلال.التحضيرقي

فيقمرانباحثيفريقعلىالتطبيقممكن،المطلقالخكتمذأتالمغلقةالحلقةفكرةأي"/الوردة

Robertخبرةأنكما.أورشليم Eisenmanالخطوطاتإلىللوصولالفاشلةمحاولانهفياللاحقة

المغلقةالحلقةفكرةبقيتلذأ،.8391العامالصادركتابهعنغائبةأورشليمفيالأصلتةالقمرانتة

الولاياتفياثثارةالصحافتةالحملاتإحدىبلغتعندما،لكنالأمر.بادئفيالكاتبينعنغريبة
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الموجودةالقمرانتة،الخطوطاتجعلالرثيسموضوعهاوكان/الكاتبنِنهذينالأميركخةاثتحدة

الحلقةفكرةأصبحت.المفتاحالفكرةإلىعندئذتوض!لا،الجميعمتناولقي،مزعومةسرتةض!ن

فيالأساستةالفكرةهيRatzinger-الكارديناليوتجههاالتي-نفسهاعلىوالمتكتلةالمتكتصة

!نتائجه.قصرانمكتشفاتدهليزفيءط!ال!آهـلانهخيطعينهالوقتو!هألمُنجز،الكتاب

Richardأنجز Leigh j Michael Baigentشيءككبسزريقومانفهما.بإحكامكعاب!ما

والصوروالد،ئلالوثلأنقمنكثيرَأالكتابيضقنانإذألاختصاصيئ،الصحافيالتحقيقبطريقة

لاهنا،صحيحَايكلونأنيمكنثماالتحققعلىقادرالقزاءمنجدأقليلاًعددَاأنو!غم.والجداول

بالثقة.يوحيالكحَابأسلوبفإن،كتمانهأواذعاوهيتتمماستما

الغلافعلىكُعبماهوا،هتماميئيرمافأؤل،الإعلاموسائلفيكهذاكتابيُقذَمعندما

العلماءمتناولفيليستولماذا،قمرانلفلألفيسضىماغالبتةاليومإلىتنشرلمالماذاالخارجيئ.

كتاببأنفيعدالداخليئالغلافأقا.الخارجيئالغلافيطرحهالسؤالاهذامعتنة؟"مجموعةخارج

مكتوبةمخطوطةهـ8"حوألىمن75%حجبتالتيإالأسبابعنأخيرَاالنقابكشف"يسوع!سز

بتشديدإليهالمشار/الكلالبيناذعاءالصياغاتهذهأساسالخاس".عاقةعنوالاَراميةالقديمةبالعبرية

منأقكفقطاصدرالنشرأعحالبدءعلىسنةأ!بعينمرو!وبعدآنه،مائلبخطكعابتهطريقمن

Ya%المواذكاملمنD إلىالعائدة ".قمرانمكتشفات

كاملمن"8%الأقلعلىيناهرمنشورًاكاقماإذ،91()19آنذاكصحيحًاكانالعكس!لكن

انطئةمعلومانهماإلىالكاتبانتوضلكيفهوالمطروحالسؤال.رسمتةمنشوراتفيالمكتشفات

علىهذايكتباننفس!مافهماالكلالوليكية؟للكنيسةاتهامانهمالككأساسَامخ!اجعلاالتي!المقصودة

أبحلالهماخلالاكتشفاآنهماالموتفانيعتقد.918الصفحةعلىأ7بالملاحظةهـلدعمانه62الصفحة

المسقاةالسلسلهَفيمجتدًا،24ضمن،قمراننصوصكللنشرخطةثضةكاتتانه

(Discoveriesin the Judean Desert (of Jordan) (DJD) (Jثمانيةإلآيُنشرلمألهغيو
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ونا!المر!أتواديمنكلىفيالمكتشفةبالخطوطاتيُعنيانمنيا6لنان،ا!ى!تذلكحشهـجقدات

!الءككفيالر!عأي24،أصلمنمجقدأتستةعلىيقتصرمتوقرَاطنمافإن!هكذا،هيفر.

DJDJالرقميحملوهو-ألمجتداتهذهمنوأحدَايكن IVالكهفمنالمرأميرمخطوطويحوي

هومماإلآشرالآنحتىيتتملمإنهالقلاللالرأيإلىتوصلاوهكذأ.فقطواحدةلفافةيعرضأ"1

من)75%-للكتابالوأقيالغلافعلىطُبعكماأو-"المكتشفةالموازكاملمن25%منأقل2

ادأس".عاق!عنحُجبتوالاَرامتةالقديمةبالعبريةمكتوبم!وط08"حوالى

المحفوظةقمرانمخطوطاتجميعتقريبًانشرتآنهالغريبةبحساباتهماالقيامأثناءالكلألبينفات

والمخشورةإسرأئيل!تملكهاالتيالخطوطات.DJDأ)(بالمعروفةالنشرسلسلةخارجكبيرحذإلى

فيإالأردنتة!الأجزأءتلكفقطبل،السلسلةهذ!نشرخطةإطارفيقطتدخللم،طويلةمذةمنذ

هذه،النشرسلسلةخارجطويلةمذةمنذنُشرأيضاهذهمنالكثيروحتى.Rockefellerمتحف

تغطيومجقدات،أختصاصتةمجلأتفيومقالاتالكبير،الحجممنكثيرةخاضةطبعاتفيوذلك

حقامجموعهماأي،معارضد+للفيأومايوبيللمناسبةبخلألةإلىمهداةوكعب،مؤتمراتأعمال

هذهكلىالاعتبارفي"يسوع!سزكتابمؤتفايأخذلمالأقلةعلىقصرانمكتشفاتموادمن."%

رغم,Discoveriesسلسلةفيالاَنحتىنُشرماعذةبمزاتحجمًاتفوقوهي،الأخرىالطبعات

:أ9أ-أ97الصفحاثعلىكعابهماقيبالتفصيلمعووض"المنستة"اللفافاتهذهمنالعديدأن

!المنشورةالموأد"الكاملحسابهمافيهناكالمعووضةالكبيرةاللفافاتمنلفافةأقيتدخللموهكذا،

مهقةمسألةباستنتاجالأمريتعققعندماستمالاالستصء،الشكلبهذأيبحثأنللمرءيمكنكيف

المعلوماتتقديمإختصاصيئأقيبمقدوركانقمرأن؟لخطوطاتالحاليئالنشروضعأيالحلأ،هذأإلى

أنأيضاوالاكيدأحدَا.يسلالمالكالبينهذينأنٌا!يدولكن.تاقةبسهولةالشأنهذافيالمطلوية

ولكانللنشر؟الحقيقيئبالوضعالكلألبانألغلو،نجاحمنحققهماليحققيكنلمايسوع)سزكتاب

دونمن،فوقعالقزأءجمهورأتافانفجر.الأقصىحذهإلىنُفخبالونمثلأنهار،الصحاجمآشقهما
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يذعيلماتمامَامخالفةالحقيقةأنيعوفأنللحرءيمكنكيفإذلها!يين.هذينضحتة،حمايةأقي

ضحئةوقعابل،!عيعنأحدخداعفييرغبالمفهما،ذلكيجهلانكاناالكلألبينأنالأرجحهن!ان؟

الموضوعتة.الثاحيةمنكيحرةخدعةالستضالعولهذا،حالكلفيعذوها.يمكنلاالتي!اءتهماعدم

خاصن،بشكلعس!!ولألكأ!ولوالكاردينالعمومَاوالفائيكان،الكاثوليكلتةالكنيسةعلاقةما،لكن

عديدةوألحقاهـبالبانات،البحثمنطويلةسنينخلالالكلأنباناكتشفهمافيالوئيسةالنقطةكته؟بهذأ

كق!ا،قمرانمكلتشفاتنشربمهمْةعُهدآنهيعتبرفالكتاب.الإقناعقؤةمنبكثيوتسردفرضتة،أخر!

،النصوصبنشراليومحتىقامكالوليكعلماءسبعةمنيتألفكنسيامرأقَبفريقإلىالبدء،منذ

ضذالمحاكةالموامرةهذ!أنالكخابرأيفيفقط.الكلالوليكتةبالتعاليمالضررإلحاقيمكلنهالاالتي

أعضاءأن،يسوعإسزكتابي!عيكمابعد.تُنشرلمالتيالمكتشفةالمواذإلىنظرةكلتعيقالحقيقة

الصمت.حاجربدورهاتكسرلمجديدةبعناصراستُبدلوا،العملأثناءتوقوأالذينالأصليئالفريق

Robertمثلشجعانمقلأدلولأهناكيكنلمولو Eisenmanالملأ،علىالفضيحةهذ!أظ!روا

روما.ألاعيبكشفلتعذر

التيقمرانمخطوطاتعنفقطمسؤولاَعلماءسبعةمنالمؤلفالأساسالفريقكان،الواقعفي

الكقيهعنأي،أورشليممنالأردنيئالشرقيئالفسمفيالواقع،Rockefellerمثحفإلىوصلت

منحفإلىقطتصلىلمتقريبًاالمحفوظةالكلبيرةاللفافاتكل.قمرانكهوفمجموعبقايامنالضخمة

Rockefeller,قيومحفوظةإسرائيلملكهيبلShrine of the Book!للمتحفالتابع

الخطوطاتهذهمنقسصَاأميركتونعلماءونشر.أورشليممنالغربيئالقسمفيوالواقع،ليليالإسر

تشكلالإسرائيلتةهذهـاللفافاتالاَخر.القسمنشرإسرليلتونعلماءتولىبينما،طويلةملأةمنذ

امكن،مابأسرعيُنشرشيءكلكانبلهذا،منشيءيُخفلمتقرييَا.المواذمجموعنصفمنفودة

لم،مقتطفاتعمومَاوهي،Rockefellerمتحففيالمحفوظةالقمرافتةالمكتشفاتأنكما

التصنيف،عمليةقيمبدأأهم.أخرىعلىوالتكنممحذدةنصوصنشووفقهايتتمبطويقةقطتصنف
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ترتيبأمكنفقطالطريقةبهذهإذ،الختلفةالكلهوفإلىالعائدةالخطوطاتمواذمصدر!وفاكان

موضوعئا.البقايا

هـأووه3وأالكهوففيعمومَاعليهغئرماكلبنشو،6291العامالنشر،فريقأعضاءقام

بالموادأميركيةومعاهدللعلومالهولندتةالاكاديمتةمنكلفعلتوهكذا.المحتوىمراعاةدرنمن

هذه\.06iالعاممنذعليهاحصلتالتي11الكهففيا!كتشفة فيكذلكمحفوظةالخطوطات

آخرينعلماءبفضلىبل"،السبعةالمنتخبين9فريقيدعلىتُنشرلمألهاغير،أحأحكل!س!!ولعا3!!ف

وأميركا.هولندامن

كلمنالمكتشفاتمنجزءعلىالتكتمالمنتظرمنلكاندور/بأقيالكنسيةالاهتماماتقامتلو

مطلقَا.يحدثلمهذاولكن،قمرانكهوف

بدء،ذيبادئ،أدعىفقد.مقبولةفرضتتهجعلبغية،كبيرةبمهارة!يسوعسز5كنابتصزفلقد

وفىعم؟13،.أصس!أهع!!Bibliqueفيمقيمينكالوليككهثةكانوأ9النشرفريقأعضاءككان

متحفلفافاتقاعةأي،عملهممكانفيكحاالدهـ،هذافيهستمزةلمراقبةخضعواهؤلاءأنالكماب

RockefellerالأبتولآهاالمراقبةهذهRoland de Vaux،مديرBiblique،!الذي!أ!ع

المراقبةهذهضذثارالذيالفريقهذامنالوحيدالعضوأقا.المنطقةفيرومالاهتماماتحامبأفهيُوصف

Johnالإ!لكليزقيفكانأجمليريكثة Marc Allegro،الفور.علىمنصبهمنأقالهالفاتيكانأنآغير

كانوا"يسوع!سزكتابفيالمذكوهـلنالأساسالفريقأعضاءمنفقطثلالة(الواقعفي

Jozefالبولونيئالأبوهم،كلألوليك .T Milik,الفرنسيئ!الأبJean Starcky،والأسقف

Patrickالأميركيئ .W Skehanأورشليم،فيإقامتهماأثناء،فقطالأؤلانالعضوانعاشوقد

Ecoleالتابعالدومينيكانيئالديرفي BibliqueJ،الأسقفكانبينماSkehanمعهديدير

Albrightأعضاءأيضايسكنكان،هناكقليلاً.عنهحابعيدَأ،أورشليمشرقفيالوأقعالأميركيئ
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JohnءولCrossالمشيخيئأياالكاثوليكتينغيرالفريقهذا Strugnellj Frankكانالذي

واللوثرقيcHarvardجامعةفيأستاذينبعدمافيأصبحاوكلاهماأنكليكانيا،الوقتزلكفي

Claus- Hunno Hunzinger,والإنكليزئِ،هامبورغجامعةفيالجديدللعهدأستاذأليوموهو

John Marc Allegroوأميهودفيأبمنمولودوهولاأدرقي،آنهعلىنفسهيصفالذي

Eco1eمععلاقةأقيAlbrightمعهدفيللمقيمينيكنلمأنكليكلانتة. Biblique،الأبأقا

Rolanالد!مينبكانيئ de Vauxموسحيئ.7لرزمجزدهناكفكان

الدومينيكانيئالأب،الصراعحميةفيتمامَا،أغفلا!يسوع!سرْكاتبيأدنكحا

que BarthelemyأDominمدينةمنFribourgالديرفيطبعًاسكنوالذيسويسوا،في

لسلسلةالأولطالمجتدفياالكهفإلىالعائدةالكتابتةالخصوصبنشروقام

Discoveries in the Judean Desertالفريقعددنصفيصبح،الحسبانفيوبأخذه

الباحثينلهؤلاءالجماعيئالعملمكان.كاثوليككهنةمنالأقلعلىمولفاالئمانيةالأصليئ

هذه.Rockefellerلمتحفالتابعةالخطوطاتقاعةكانالمعتاد،الوحيدلقائهممكانأي،كفهم

نأوبإمكانيديرفي.طابعذاتتكنلملكنهاغايتها،معيتلاءمبماالتجهيربسيطةكانتالقاعة

بقايانُقلتإذ،ألغيتحتق،691؟العاممنابتداءَ،عذةمراتفيهاعملتلكوني،بذلكأشهد

.اليومهيحيث،السفليئالطابقإلىقمران

Rolandالأبيوصف،ذللثعدامافي de Vaux,أالعامالمتوفىV14،يسوع"سزكتابفي"

مععليهكانمابكلهرءَايشكلمار!ما،لمصلحةويعحلالعقيدةحمايةيتوقىالأفقضيقكرجل

deالأبتفكيرطريقةمعرفةألمانيافيهنايريدمن.بأسرهاس!اهع!Bibliqueاد Vaux،واهتصامانه

النشردأرعن،مجتدينفيالصالرالرئيسالعلمىمؤثَفهفيتاقةبسهولةذلكعلىيعثرأنيستطيع

Herderالتاريخيئالبحثفيمرجعيئالكتابهذاحيانه".ونظمالقديم"العهدبعنوان،6491العام

بغية"،يسوع!سزكتابفيالمتبعالأسلوبللفانيكان.متنللةتبعتةأوعقيدةكلىمنوحرالنقدفي
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Rolandالأبد!رشأنفيالمتناقضةالآتهامات؟لبات!حاولة de Vauxمكتشفاتفشرمعبالعلاقة

معالأقك؟علىواحدمعترمثالعبرالتلفيقكيفتةلتوضيحهناوسنسعى.ومُختَلقطذب،قمران

الأمثلة.هذهمنالكئيرتقديمالممكنمنأنهالعلى

Ecoleال!!ر Bibliqueالأبتوأسهاوالتي،2918العامتأسيسهامنذde Vauxبين

Revue"اتدعىعلمثةمجتة،691وه4591اد!امين Biblique"، "ايسوع"سزكتابويعتبرها

المجقةلهن!الحقيقيئالمحتوىيجهلانالكتابمؤلفيأنيُظهرماروما،توتجهياأداةالبدء،منذ

؟قمرانبمكتشفاتالمتعققةالمقا،تسيل،الخمسيناتفيملحوظبشكلفاض،عندماالاخ!اصتة.

طريقمنكافبشكلكبحهعلىLeighوBaigentالستدينرأيفي-قادرةروماعادتما

1Revue Biblique"ادأطلقت"لقد؟فعلهيمكلنكانماذا.فقطEcoleأخرىمجقةأ589العام،

Revue de Qumran،لقد.الأخرىالمشابهةوالمواضيعالميتالبحربلفافاتفقطتُعنىكانت

ومعروفينمعتبرينمنبرينعلىرسمياالسيطرةالأدأتين،هاثينطريقمن،Ecoleاستطاعت

وهكلذا،ذوق!موفقرفضهاأوالموأضيعقبولطألمجقةهذهناشريبمقدوروكان.قمرانبمناقشةيرتبطان

".قصرانأبحاثسيرعلىحاسمتأليرممارسةمنالبدء،منذتمكنوا،

Bibliquej،أ!د!ولبينعلاقةأيهناكليست،الوأقعفي Revue de Qu.!تأشسحتإذس!اهع

Jeanالأبيدعلىهذهـالمجفة Carmignacوحدهيقومكانالذي5891،العامبارشىفي

ضمنترتيبهإلى،بسوعإسركتابتوضلكيفتةمعرفةيسعناولا.8691العاموفلأنهحتىبإصدارها

deإمجحوعة" Vauxدومَا!!ول!ن!-د!حالأبعاش9.9)ص"الفريقهذاأعضاءأحدأواعتباره

هذاوُجدلووحتىكثيسته.منرعمأقي،كعالميلقَ،ولمجذا/متواضعةظروففيباهـسفي

Revueح!!ولقيكتبهمامقابلةالشأنهذافي)يمكنتائيرهتحتوقعلما،الدعم de Qu،المجتد!،

Revueبعلاقتهكانتحال،كلفي3-6،.صأ-589،95 Bibliqueمتينة.غيروناشريها
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aح!فاةبعد الباحثأصبح8691،العامJeanول!ف!كل!ظ Emileالفرنسيئالقموانيئ Puec

Revueح!له!الامجقةناشر de Q.فيدائمَامقزأ،عديدةسنوأتمنذ،يملكوهوEcole Biblique

chaelأgentالتقاهحيث BaأMمتسزعَا،/اعتبروقد98911الثانيتشرينفيأو!شليمفيإقامتهأثناء

811Revueل!ل!لاأنالمحتتةالمعطياتتأليرتحت de "Qوثيقببشكلمرتبطمشر!ع

"Revue Biblique"،الكاردينالليسروما.وصايةإلىالشخصيّ،أنحيازهبسببإياها،ناسبًا

Ratzingerيسوع!سؤكلألبيمنواحدألهجداالواضحمنبل،الكواليسوراءالأموريدبزمنهو،"

مصدأقتة.كلإلىالمفخقرةلاذعاءألهكأساسالستئةأبحاثهنتائجمغمفتعلةنتيجةاستخدمالذي

"سزكتابفيتضخيم!اجرىوالتي،والفاتيكانقمرانمكتشفاتبينالملموسةالوحيدةالعلاقة

تعودمواذبشراء،أموالهبعضبواسطةالفاقيكاذ،إقيامهي،الكتابومقاصديتلاءمبشكل"يسوع

خاصنسجلإفيالكانبانعثرلقد0.591خريففياسترلينيئ"جنيه5355بقيمةأالكهفإلى

John"1"الصحاقيبالمراسل Allegros"نأالمعروفمنإليهما.بالنسبةالمثيرةالمعلوماتهذهعلى

هذهـالفانيكاناكانالموخه،الماليئالتأثيرمناممثرمالمؤشس!ةالحقيقيةالاهتماماتيكشفشيءلا

؟نفوذهلبسطسزيةمحاولةفيالفائيكانضبطفهل.أخرىصناعتةشركةاس-يهأوالموشسة

إلىبالتكيديحتاجالمنطقتة،الناحيةمنومصيببعاقةمعروفوهو،الماذقيالفاتيكانالتزأم

المتعتقةالمشاكللعرضوجه،أفضلعلىهنالحيصلحالوضعأنكماالاختصاصتين.لغيرتوضيح

الخطوطاتشراءمننتجتالقانونثةالملكئةشروطلأنوذلك،دقيقبشكلقمرأنمخطوطاتبشراء

منذلك،عنفضلاَ.اليومحتىقمراننصوصنشرعملئةتأخيرفيجهتها،من،وساهمتاليدء،في

بالضبط.الوقتذلكفيحدثمامعرفةالمفيد
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الدوفيلحتئواالمخطوطاتشراء

!حوي!ىنو!ب!.4"،الكهفعلىالعثورمن،5291العاممنآبيثهرفيالبدو،تمكن

هـحؤ!4.منتبقىماآخرإنقاذمنالباحثونتمكنذلك،رغمققريبًا.قهرأن"م!طاتئلثي

أسبابوو!فيولهم،الش!ضةكنيمتهمعنالتخفيالأمر،بادئفييئاووا،!وسهاسرتهمالبدوكن

وجيهة.

السريانلطلأنفةأورشليممتووبوليت،صموئيلأثناسيوسمارحصل/9491ا!أم

كامل،بشكلمحفوظةاعتبارهايمكلن،الميتالبحومنلفافاتأربععلىكاندومن/الأرثوذكس

لهذهـالحقيقتةالقيمةيعرفأحديكنلم،الوقتذلكفيأميركثا.دولاذا2079"قدرهمبلغمقابل

غيرأهقيتها.علىالمتووبوليتبإطلاع،5291صيففي،أختصاصتونخبراءقاموقد.ا!فات

تحديدمنتمكنهمالتيالتجارتةالخبراتإلىالأمر،بادئفي،يفتقرونكانوأوسماسرتهمالبدوأن

هذ!حيازةلأن،بأنفسهمالسوقأختبارعلىقادهـلنغيركانواآنهمكما.لعروضهمملالمثمن

فيالمكتشف2،وأالك!فمغالفردتةالقطعبعضبيع3يؤلملذا.شرفيغيرأمرالخطوطات

علىالأخرىالمكتشفةالموادغالبتةاستبقاءحتمالذيالأمو.مرضيةنتلأفجإلى،5291العامشباط

.الاحتياطسبيل

6Davidليلإسروزراءرئيسصزح،5591شباطأ3في Ben Gurion،صحافيموتمراهئناء

أربععلىالحصولفي591؟العاممنتمورفينجحتأورشليمفيالعبريةالجامعةأناورشليم،في

وأنأميركتا،دولارًا00025هـ0قدرهمبلغمقابلصموئيل6لناسيوشمارالمتروبوليتمنلفافات

الناحيةمن.حياتهلبقتةمحتومَامعيشثارخاءللبائعالإيوأدهذاوقرلقدأميركا.فيتمتالصفقة

لهخلفهانتخاب،ذلكبعدتم،أنهإلآالإيراد.هذاعلىكنيستهتحصلأنالمفترضمنكانالقانونتة،

دوقمنأميركا،فيبقيالأغنياء،منأصبحالذي،اهشاسيوسمارأنألاستنتاجيجيؤما،أوكشليمفي

رسمتة.كنسيةصفة؟-له
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!عدقيقةمعطياتمعبكاملها،المتروبوليتلفائفثلاث91وأه0591العامينفينشِرت،

سم.62،2وارتفاعه،سم734طولهالبالغإشعياءمخطوطالمنشورةهذهـاللفلالفبينمنمقاييسها.

علىللفافاتالرسميئالشراءسعرق!مفإذا.الجميعلدىباشتهارهااللفائفهذهنشرسمحوقد

مخطوطمنوأحدسنتمتركلسعرأنأيأميركيا،دولارَأ00062لفافةكلسعرأنينتج،أربعة

الوزراءرئيسإعلانبعدأميركيا.دولار!3و25يساوي،2سمأ2359مساحتهتبلغالذيإشعياء،

وأ،الميتالبحرللفافاتالحقيقيةالقيمةمنرسمئا،،التحققمنووسطا!رهمالبدوتمكن،ليليئالإسر

خوفَاوذلكفقط،صغيوةبحصصطبعَاكلكن،المكنو!ةالبضاعةعرضتالن!ايةوفيمنها.حفظما

بعضهاالمرتبطةالخطوطاتأجزاءعلىللحصولإضافتةمبالغيدفعونالشارونوكانحجرها.من

مداخيلعلىالحصولبغيةكمقخطفاتلبيعهايمزقونهاسوفالبائعينأنّأدركوالانهموذلك،ببعض

إضافتة.

حدة.علىكل،آنذاكالعملتةفيالمشتركينالوسطاءمنكثيو6491،العام4لياكدهماهذا

لمنألهمعتبرين/لديهمالمتوقرةطبعتهاوأرونيلحسابائهم.مرجعًاكانتإشعياءلفافةأنواكد!ا

اعتمدواكانوألو،لانهم،لحساباتهمقاعدةالمنشورةالثلاثاللفافاتاكبرآنخاذهمجذًاالمشزف

تخطرلمآنهغير.ملحوظبشكلأرتفعالواحدالسنتمترسعرلكان،الصغيرةالخطوطاتمنواحدة

ذلكحتىمعر!فةتكنلممهغمحتوىذأتنصوصبواسطةأسعاهـعلياتحقيقإمكانيةبالهمفي

ممتلكانهمثمنتقديرباستطاعتهمكانمال!ذاأيضا.الآرامتةوحتىالعبرتةيجهلونكانوأإذ؟الحين

حوزةفيكانتالتي!القمرانتة!والبقايااللفافاتلكلالواحدالسنخمتوفإن،وعليه.تفصيليئبشكل

نسبياالقليلةالإضافاتعنالنظربغفنمبدئيا،سعرَابالجحلةالرسمتينالشارينيكففكانالبدو

لاصقبواسطةالأجراءبلصقيقومونالعارضونكانالأحيانبعضوفيألاستثنائتة.القطعمقابل

شبهأوالكاملةالكبيوةالقطعمقابلبه،المركوبالإضافيالمبلغعلىالحصولبغية،أبيضأوشفاف

الكاملة.
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.أخرىلخطوطاتعائدةمقتطفاتمن6الكهفبتفريغالبدوقام،5291العاممنأيلولوفي

آخو،اليومإلىيعتبر،يرالماالذي11،الكهفعلى5691،العامشباطفيعثر،،النهايةوفي

نأالأر!حوعلى.جتدةبحالةضظتالتيبعفاللفافاتعلىجىيوهو.المكفالكهوف

مكتشف!ها.حيازةفيزالما!ها2جز

شباطا3بعدبدأتلذا؟.بسرعةيغتنواأن،الوقتذلئهفياقموالىمكتشفاتمالكليمعظمأراد

الفردتةالقطعبعضوبيعت.سنواتئلاثدامت،القيحةالبضاعةلهذ!مكتفةتجارة،5591العاممن

منأممبرمبالغرفعإلىفعمدوا،الرسميئالشراءسعرغالبَايجهلونكانواالذين،الستاحإلىالجميلة

بطرائقعليهحُصلالأجزاء،هذهمنفقطالقليللكنيدفعونها.الخبراءالشارونكانالتيتلك

أساسعلىمالفافةأومخطوطتركيبإعادةعلىالعصلفعند.العلممتناولهفياليومهوخاضة،

منالجديدةالموأذغالبثةشراءتملقدحال،كلوفيمفقود.بقاياهامنالكثيرأنيتبيقمحتواها،

فيعلمئا،لتقويمهاوذلككاقة،العالمأنحاءمنجُمعتأموالبواسطة،آنذاكقموان؟مكتشفات

والمحفوظةالأخرىالكهوففيالمكتشفةالقطعالمواد4هذكَفلتحيث،Rockefellerمتحف

.هناك

منأ-دتالمقتطفاتمنالكبيرةالكقتاتهذهعلىالحصولأجلمنجُمعتالتيالأموالهمعظب

الألمانتة،Baden-Wuettembergمقاطعةأيضا،،ساهمتوقد.وهولندأوفونسا،دهإنكلتوا،أميركا،

تقذر4الكهفمنالمقتطفاتثمندفع،المبلغبهذاألمانيا.ماركَا05"،..قدرهبمبلغ،5591العام

505حوالىمساحتهتبلغالكتابيئناحومالخبيئلسفرتفسيربقايالحنهامن،2سم0357بمساحن!ا

-Dinالحجمالمتوشطالكتابةورقمنواحدةملزمةفإن،وللمقارنة.2سم 4Aقدرهامساحةتشغل

مننسبياصغيرجرءأيفقط،2سم0503لشراءإلآكافيةالفاتيكانأموالتكنلم2.سم624

1Y"591قدرهامساحةذاتوحدهاإشعياءلفافةأنْا،عتبارفيأخذناإذاالفكرةتتضحالمواذ.مجموع

حوألىأيكا!4الكهفمقتطفاتمناممبركضياتأخرىشراءعملتة،آنذاكوتطتبت،2.سم
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.أدولارَ}53"5"يقاربمبلغَا،2سم4"5""

مجموعمعبالمقارنة،كان،الفانيكاندفعهالذيالمالأنلنفهمهذه6لنوالقرالمقابلةمعاييرأوردنا

نشرمشروعكاملعلىنفوذأيممارسة،أساسهعلىتتعذر،أ،جازهيدَامبلغَا،العاتمالإنفاق

ككتؤكدفعلأ.بذلكالمشترونرغبولوحتى،Rockefellerمتحففيالمحفوظةقمرانفصوص

قطةيحصللمهذاأنالأدتة

التيفالجهاتالاعتبار.فِىبعديُؤخذلم،الواقعفهمعلىيساعدنا،الأهقتةغايةفيآخرأمروثضة

بقيتحهيئفيفقط/الملكتةحقوقنصفعلىإلآ،تحصللمالخطوطات،مواذشراءفياشتركت

ذللثإلىيضاف.المانحةالدولأورشلحِم،إلى،أرسلتهمالذينبالعلماءمحصو!ةالنشرضوق

Eco1eمتحفمنبكلالخاصنالقانونيئالوضع Bibliquej Rockefeller،أيضساابتاعااللذين

الأجرأء.بعض

هورسمىاسمتحتخاضة،كموشسة3891العاماكتتحفقدن!تهRockefellerمتحفأفا

he.ول).ول Palestine Archaeological Museum+؟P،منالثانيتشرينحتى،إدأرتهوكانت

إقرلارًا"،قمرانفيعليهاعُثرالتيالخطوطاتكلواعتُبرتعقان.فيا+لاربورارةمنوطة،6691العام

الخطوطاتتكونأنالمفترصقمنكانذلك،وبنتيجةالأ!دنية.للمملكلةمباشرَاملكًاتالئا(،وأصبحت

حقإلىالنظرتقليديا،اعتادوا،تعامرةقبيلةبدوأنرغمعقان،العاصمةفيالوطنيئللمتحفملكاكف!ا

الخاصنRockefellerمتحفتجهيزفيدومَاساهمالأردنأنكيرتمامَا.مختلفبشكلهذاالملكتة

سلسلةسؤقتالسببلهذأنشرها.حتىالأردنتةبالخطوطاتالاحمكاظحقإليهواوكل،عليهوالإنفاق

صحرأءفي"اكتشافاتاسمتحتRockefellerمتحففيإلمحفوظةقمرانمقتطفاتالرسمتةالنشر

Discoveriesin)اليهودثةهـالأردن the Judean Desert ofJordan)،6891السنةحتىوذلك.

الرسميئ.العنوانإلىالأردن"1إضافةألغيت،1لا79العامالصادو،الرابعالمجتدمنابتداءً،ذلكبعد
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مقايلىإلآتسليمه!لواولم،الحكوقيالملكهذاعلىالبدواشىلىجط،تعقدتالأمورأنغير

يمكنالتي،الضرورئةالمبالغتأمينفي،آنذاك،الأودنتةأرومةقىغبلمكما.المالمنطائلةمبا!خ

Rockefellerالخاصنالمخحفمنككقاملذا،.المكلافأةمننوعَا،الدوليئالقانونجسبا!ار!أ/

ole؟lحول؟أو Bi!ع بتقديم بوأسطةالمساعدة أموال!ما فيواشتركالخاض!ة أجانب.كؤلونالعملئة

تعاقدقي،أساسعلىأجنبتةبأموالطتُكتسبالتيالإَلارتوزع،أجمعالعا!فيالعادةجرتوكما

بيناتفاق3مئلاَ،وهكذا،.الأموالطدافعيإلىالاَخرالنصفويذهب،الكقتةنصفالمنشأبلدفيأخذ

حضةفأودعت،البلدينبينالخطوطاتتقاسمعلىوالأردن،مارك050005مبيغدفعتالتيألمايخا،

-Heidelbergجامعةمكتبةفيألمانيا Baden-Wuerttemberg.

جرعَ!وسبعين6شيننشربعدإذ،5591العامحصلماعبرالنظامهذاسيرألتةمرأقبةالسهلمن

إلىعشرةونُقلتtRockefellerمتحففيمنهامخطوطاوعشرونثلاثةبقيأ"،الكهفمن

أؤلاَاشترتهاوالتي،الباقية93ادالخطوطاتأستقرتبينماأليوم،إلىهيحيثعقان،متحف

Ecole Bibliqueil،أي!اشترتهاأنبعد!ائيئ،ور!لدأرش!،فيBibliotheque National

نشرهاكابعدأ5"كاوه!33"الكهوفإلىع!فدةمخطوطَاأ53أجزأء!رعتالنحوهذاوعلى

3"،الكهفإلىالعائدةالنحاستةاللفافةأجرأءمثلأ،،حفظت،الحينذلكومنذلذا،.أ629العام

.عفانمتحففي

اشتراهمانقلمنأجنبيئممولأقييُمنعأنالطبيعيئمنكاق،هذهالملكئةحقوقعلىالحصولعند

الأجزاءألوفمنيتكؤنRockefellerمتحففيالسنينمرورمعجمعمالأن.مخطوطاتمن

وكاق.مختلفينلممؤلينملكًاتكونماغالبَامالخطوطالفردتةالأجرأءأنحينفي،والصغيرةالكبيرة

مغالتمكنبغية،أولىمرحلةفي،Rockefellerمتحففيجداالكبيرالعددهذابقاءمنبذلا

.موثوقعلميئبشكلعليهاالعمل
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بأسلوبتجنبهايتعذركانالتىِالمشاكللكلحلولوجدت،العشرينالقرنمنالخحسينياتمنذ

الأردنتة-الخطوطاتإلىالعائدةتلكحتىكق!ا،النشوحقوقإنبحيث،الجميعيرضيمعقول

أعمالأإمجازذلك،بعد،عليهكانالذي،اددوليئالفويقأعضاءالعلحاء،بأسصاءملزِمبشكلسُخلت

الرسميئالنشرإتمامبعدإلآحصص!مفيبالتصزفللمالكينيُسمحيكنولم.العلميئوالنشرالدراسة

سبيلعلى،الألمانباستطاعةيكنلموهكذا،مجئدأت.فيمقتطفةلمجموعاتأوكبيرةلخطوطات

يدعلىنشرهبعدإلآ،6891العامHeidelbergإلى"يملكونه"الذيناحومسفرشوحنقل،المثال

.M.Allegro .J.يذهبعندئذواحد،لخطوطعذةمالكينثقةأدطالنشر،عصلتةاولناء،تبتينماوإذا

الأبإلىوأسندت.الآخرينالمالكينعلىالتعويضبعد،منهأ،ممبرالقسميملكمَنإلىالخطوطهذا

4 أقا،للموضوعالعلمتةبالناحيةالمتعتقةالصعبةالشَسيقمهضاتعقد،علىبناء،xuaV،دةاهول4!

عقان.فيالمعنيةبالوزارةفأنيطالملكتةحقوقبمصالحيتعفقما

العلميئالعملإلىبالنسبةشأنذاتالبدءمنذتكنلمالشخصيةالمعالحأننفهمأنيمكننا،

لمماجذأ،معقدةقانونتةعقودبل،Rockefellerمتحففيقمرإنمخطوطاتعلىالجاري

الأبوفاةفبعدمستمز.وبشكلرسمتاالأمورهذهتنظيممنبذلاوكانالخلفتات.هذ!نعرف

De Vauxالابمحقهاحل719العامPierre Benoit،8791العامالأخيرهذاوفاةبعد،ثتم،

Johnالبروفسورالمسؤولتةتسلْم StrugnellجامعةمنHarvardتشرينفيالمبكرةاستقالتهومنذ

الحين،ذلكإلى،لانه،مبهمةشبهالقانونيةالأوضاعأصبحت(صختةلأسباب0991العاممنالثاني

Rolandبالأبمضىمافيالمتمثلةالقوانينرسمياتنقللم de Vauxأقا.المعنيةالهيئاتكلإلى

IsraelAntiquities)"جهازفيقوماليوم Authority (I..A"Aأمين/نحوعلىالمهفةب!ذه
الدولتة.المحافلكلتقبلهلاالوضعهذأأنغير.بعقانالمستحزا+نصالمع،تقاعسدونومن

علىمنهمككفحصلالختصن،الفريقعلماءعلىملزِمبشكلالنشرحقوقوزعَت،كذلك

العائدةالكتابيةتلكأ!،معتنكهفإلىتعودالتيكتلكالخطوطات،منومحذدةمعتنةمجموعة
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مثلاَ،انفرد،وهكذا،منها.بئالخاضةالملكخةحقوقالاعتبارثنيالأخذدونمن2حز،!فإلى

5rحrc Allللا!"Johnناحومتفسيرأيضافيهابماكا!4الكهفمنالكتابيةالشر!حككنشربحق،

يمالغاء!شقةنشرعمليةتنظجمأمكن،فقطالطريقةب!ذه"لألمانيا".مُلك،الملكتة!ىقجهةمنوهو،

،النصوصهذهنشائجأهمنشراختصاصيكللفضلليالآالكيفتة/أشكالمنشكللكلك!رئيئ

عرضالأجانبالممؤلونلتمنىأو.قليلمودددوزاتصعبةمواذعلىالعملإنجازعوض

الحصولعحلتةجعلمنيتمكنوالكيوذلكأؤ،،بلدهمفيبعد،رسمياتُنشر3التيالخطوطات،

يملكونهاالتيالنصوصتتشرأنبدلى،الناسعاقةإلىبالخسبةطبيعيَاأمرَاخيالتةبأسعارالطبعاتعلى

الدتة.الناحيةمن-سضيهملابشكل

يتمثلكان،المُتقَنالعلميئالعصللمصلحةوضعتالتي،هذهالحمايةلعقودالسلبيئالجانبأنإلآ

يتطتبكانمعتنة،مخطوطاتنشومسؤوليةتحديدفيأوالخشرفريقتشكيلةفيتغييوكلأنفي

أعضاءمنأفيباستطاعةيكنلمإذ.القانونيينالأطرافككباشتواك،المبرمةالعقودفيمماثلةتغييرات

الفريقفيآخراختصاصيتعيينمتعذ!اكانكمامنفرد.بشكلىآخرينإلىالنشرحقوقنقلالفريق

لهخلفتعيينيجبفكانطوعًا،استقالتهتقصيمأوالفريقأعضاءأحدوفاةحالفيأقا.بسهولة

فضلاَذلك،فيالمشاركةعضانفيالمعنتةللو!ارةينبغيكان،الأحوالهذهمنكلفي.رسميئبشكل

تبدأولم.النظامل!ذاالنسبيّالجموديف!رهذا.معنيئهومابقدر،للمخطوطاتآخرمالككلعن

حئىكانوأ،منمعممكنتفاهمفي،واسعنطاقعلىالمتبقيةالأعباءتوزيعبإعادةالإسرائيلثةالجهة

أعضاءمنعضوأقيأنتبتينعندماإلآ،الأخرىالمعنتةالج!اتومعاننشرعنمسؤولين،الحينذلك

اليومحئىثقةولكن.إليهبهاالمعهودالنصوصكلنشرمنحيانهأثناءيتصكنلنالأصليئالفريق

الحقوقتة.بالناحيةيتعتقماأهق!ا،الصعوباتمنكئير

متحففيترالاماكانتالخيالخطوطاتكلبتأميمالأردنقام6191،العاممنأيارفي

الوقتفي،عليهمعارضاحقوقهممن،الوقتذلكإلى،المالكينجزدفعلحا،،ألهأي
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البعضورفضهأميركا،فيالمؤشساتكقسمِمن،العرضهذاالبعضقَبِل.مناسبةتعويضات،عينه

أورشليم،شمو!اليكإسرأحتالأليغثرولمأيعما.المتحفالأرددطأقم،6691الثانيتشرينفيالآخر.

وككالبناءظلإذ،الوأقعهذأفيشحما،Rockefellerمتحفإدارهَوتوتيها،6791العامحزيرانفي

بالنظرلكن.الأردنتِةللدولةملكًا،الدوليئالقانونبحسبيُعتبر،،قمرانمخطوطالت،فيهابما،!هلاره

بلالمحتقة"،المناطق9منجزءَاإسرأئيلتعتبره،الذي،أورشليملشرقالخاصنالقانونيئالوضعإلى

قائمةزالتماالتيالأردنيةبالحقوقالمساسعدمعلىشديدحرصثقةعاصمتها،منأساسياقسطً

قانونًا.

متحففيالمحفوظةالخطوطاتبمصادرةلهاالمتاحهَالإمكافتةمنالاَنحئىإسرأ!ليلتستفدلم

Rockefeller?إنكلترأ،أوأميركا،مثل،الخطوطاتهذهمنلجزءالمالكةالدولأنأمميدةليستلانها

نهايةفي،سيؤديما،القديمةحقوقهاجديدمنتُحييلن،الفانيكانأوألمانيا،أوهولندا،أوفرنسا،أو

تحتأورشليمفيبقلألهابدل،العالمأنحاءكلإلىنهـائيا،،الخطوطال!منكبيرقسمنقلإلى،المطاف

والأرجح،عليها.المتنازعالملكئةضوقعلىالفعلتةالملكتةحقتفقمل7ليلإسرأنيبدو.جئدةحماية

هذهبفضل،توضحترتماالقرار.صاحبةالمعنثة،الإسرائيلتةالهيئاترأيهذاأنحال،كلفي

نأالواضحمن.مُبهمةلبقبَ،ذلكلو،/والتيالمعقد،الوضعبهذاالمتعققةالأموربعضالشروحات

تصادفهمافحين.القانونيئالوضعهذأإلىللتعزفخاضاأجهدًيبذلالم!يسوع!سزكمابواضعي

علىعنهااللثامإماطةأراداالتىِ،الوقائعتقصثيعوضشبهانهماورأءينساقانواضحةغيرأمور

الخبرين.طريقة

لموأذ2سم5015تمقكحقعلىالمالتة،مساهمتهطريقمن،الفاتيكانحصل5591،السنة

بالخطوطاتالغنجةالفاتيكانمكتبةفيروما،فيعرضهاالممكنمنكان،قمرأنمكتشفاتمنمتفزقة

كثبرًأالفانيكانيهتغلمكما.6191العامالأردنيئالتعويضعرضيقبللمالفانيكانأنلو،القديمة

نصفإفي،بسهولةالتعزف64(ص69يسوع"سزكتاببحسبتم،ألهوبماالأجزاء.هذهبمضمون
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بشكلكمابتةمخطوطاتبقاياالموادهذهتكونأنالمحكنفمن،اَنذاكالمُشتراةالمواذإلىواحد"،يوم

.سأسا

Rolandالأبيذعلم de Vauxفقط،مسؤولاَ،كانإذ.قمرانمخطوطاتنشرضوقلخفسه

كلألوليك.غيرأناسإلىمُسندَاالبدء،منذنصفها،كانالتيالنشر،مهقاتوتنسيقالأئرقيالجانبعن

eالأبعلىلومأقييغلاهكلذا، Vaux!هوالعكس.قمراننصوصنشرفيالتأخيربسبب

Deالأبحادلففدالصيم، Vauxنأغير.المستطاعقدرالنشرعجلةتسريعإمكانتاته،بكك

الأئرتة،النتائجبعضفيهعاهـضاأ9l'"العاموأَخوينJozefT.اولأ!أمعأنجرهالذيالنشرمجقد

التأخيرأسبابعلىالاطلاعيمكنوفلأنه.علىسنواتسحتمروربعدأي،7791العامإلآيظهرلم

يحلوكما،الإطلاقعلىالفاتيكانألاعيبإلىبصلةتمتلا،حالأقيقي،وهيألمجقدهذامقذمةفي

الاذعاء.!يسوع"سزلكاتبي

فيآخريناختصاصتينإشراكباستمرار،،ا،ختصاصيئالفريقناشروحاولذلك،إلىإضافة

أقابه.يستهان،عليهمعبه!اكانتالخطوطتةالماذةعلىمتقنبعملالقيامصعوباتلأن؟عملهم

Strugnell53العامن!ايةفي،سقمفقد!،يسوعإس!كتابفيالحدورأبعدإلىبهيُشقوالذيل،ور

9I i A-إسرائيلتينإلىسيمالااَخرين،إلىنصوصهمعظم-الصختةحالتهتدهورعندأي

منبثمانيةFrank.ولCrossاحتفظحينقيا!ائعةطبعاتفيمنهاالكثيرظهروقد.!اميركتين

تبقىماأقا.النهلاليهالنشرعملتةفيحضتهكانتكتابئا،قمرأنيًامخطوطَاوعشرينوسبعةمئةأصل

نُشروقد،إعدادتةأعمالمنبهايتعققمامع/طويلةمذةمنذآخرينإلىسقم!افقد،مخطوطاتمن

منها.الكثير

الأسطوكقي،الطابعذاتفالأعمالالأمر.حقيقةإلىلترشدناوالإيضاحاتهذهـالإشا!اتتكفي

بالكثيرالقياميتعذرلذأالخاضة.سحرهاشلث،رونمنلها،إ،يسوع)سزكتابشاكلةعلىاقىِ
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هكذاكبيوة.فعاليتهاأنأحيانًا،!الغويب،الحقمِقة.عنالبعدكلبعيدةكونهارغملضحدها،

ككعلىحالتابالطبعتسيطوالتيإسرلبل،دولةإنالقلأللةالإشاعة،المثالسبيلعلى،انتشرت

بغية،الكتمانطيئالمتبقيةالخطوطاتمواذبإبقاء،الفانيكانوعدتبعد،تُنشرلمالتيقمراننصوص

كهذهـأخبا!.891؟العاممنذالعالقبها،الدبلوماسيئرومااعتوأفإلىذلك،طريقمن،الوصول

إ.يسوع"سزكخابوليدةهي

إ

!حص!!!مءع!!ث!يرم

م!ببه

ببن
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القمرانى!"يسوعكتاب

Barbaraالقمرانتةالأسترالتةالباحثةأخذت Thieringالكلالبانحققهالذيبالنجاح

Leighhأgeأول Baفي،التواليعلى،نشرتكتبثلالةآلفتقدوكانت.الكتبسوقفي

فصوصفي،عذةاتمرٌالمذكور،الحق!!معتمأنتثبتأنفيهاحاولت،8391و891وأ9791

نفسه.يسوعإلآيكنفلم"!الكذب"رجل،التاريختينأعدأئهأحدأفا.المعمدانيوحناكان،قمران

Robertقاموقد Eisenman،معالشخصتتينهاتينبمحاهاةيسوعإ،إسرٌلكتابالرئيسالسند

عميل،رأيهفيوهو،!بولسوخصم،أورشليمكنيسةوراعييسوعإخوةأحدالصذيق،يعقوب

فلسطين.فيالرومانيةألاحتلالسلطةلصالحيعملمرتذسرقي

تذكرالتيالخطوطاتكافتلومنطقتة،كيربقائهامع،ممكنةتصبحأقالتحديدأتلهذهكان

التاريخعنسنة015إلىهـأ"بحوألىمتأخرةزمنثةفترةإلىتعود"،الكذبو"رجلالحق!هـمعئم

Barbaraيثنلمهذاأنغير.ا؟الكربونوفحصالقديمةالخطوطعلمحذدهالذي Thiering

senmani!زعحهحا.عن*ع!هولأل

Barbaraوجدت،الأولىالثلالةالقمرأنيةالكتبعلىالقزاءتهافتعدم؟لر Thieringالفرصة

بعنوانالجديدكتابهاظهر.نجاحهمروأجَاإ،ممثرالكتبأصحابمشاركةمنتمكن!االتيالذهبثة

Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls: Unlocking the Secrets of His Life Story

تحتالألمالحة،المكتباتإلى،3991العامالميلأدعيدفترةفي،المناسبالوقتفيووصل،2991السنة

مريممنثانيةمرةترؤجيسوعأنوفيهجديد".منمكتويةحيانه.القمرأنيئ"يسوعوهومغرِ،عنوان

وورثتها".المقذسة)الكأسالأؤلكنابهمافيزعماأدأBaigentj،ل!أمحأللستدينسبقكماالمجدلتة،

لصلب.عقوبةمنالنجاةمغوتمكن،طفلةالروأجهذأمنأنجبيسوعأنعلىأيضالكمابانويلمكي

بترحيليقوملا،صلبهمنيسوعنجاةفبعد.مختلفينطريقينذلك،بعديتتهجان،الكتابينأنغير

Barbaraتستبقيبل"،يسوع"سززعمحذعلىفرنسا،جنوبإلىوابنتهزوجته Thieringع!نلة

فيترؤجالأمر،آخرفيعنهتنفصلولكنها.أَخرينولدينالمجدليةمريملهتنجبحيث،فلسطينفييسوع
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لأاعالرسلأعمالسفرفيوالمذكورة،الصغرىآسياأعمالمنثيانيرافيالقاطنةالأرجوانبائعةبليديا/

طبيعيًاحعكَالقيأنإلىالأق!ن،علىسنةثلالين،صلبهبعد،يسوععاشوقد4(.16،0وا-15،:16

روما.في

ولادتهأقالفَه".ابنَا9مطلقاَنفسهيدعُلميسوعأنالسيدةتذعيذلك،إلىإضافةَ

الذيالمكانإلىبصلةيمست،لحمبيتيدعىمكانفيولدألهوالحقيقة.أسطورةمجزدفهيالعنؤلة

علىالكتابيحتويداور.ولدحيث،أو!شليمجنوبكيلومتراتبضعةعلىعينهالاسميححل

مسافةعلىالمرلشرفةعلىويقع،الكانبةزعمحسب،يسوعفيهصُلبالذيالمكانإلىتشيرصورة

فهو،لهاالمجاور7Qالك!فأقا.قمرانمستوطنةفيالموجودةالاجتماعاتقاعةجنوبأمتاربضعة

له.تعؤضالذيالتعذيبا!تارمنيسوعشفيفيهالذيالمكلانThieringبحسب

قمراننصوصمعطياتمعالجديدالعهدمعلوماتبمطابقةكقههذ!إئبات،الكلانبةبحسب،يمكن

بشكلولوبصلةالجذقيالعلميّالبحثإلىتمحتلاالاذعاعاتهذ!أنغيرالأْلرتة.والمعلومات

Rainerمنكلبينكما،جزئيئ Riesnerj Oto Betzبعنوان3991العامالصالركتاب!مافي

".والفاتيكانقمران(يسوع5
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الأوائل"والمسيحيون"يسوعكتاب

Michaelللكانبينعمل،3991االسنةظهر، Wise] Robert Eisenmanعنوانتحت

جر!ا،طلى،ولكسنهكبيوا،رواجًاالكلتابهذانالقحران".لفائفتحليل.الأوأ"دلوالمسيمن"يسوع

Barbaraاخلقتهتمارزانةاكثر Thiering.الصادرالكتابلهذأالأصليئالعنوانيصيرI 9912Dلعا

(311The Uncovered Dead Sea Scrol"نجاحمنأساستاجزءَايفشرماوهذاهنا.فرعئاعنوانَا

ذإ.لمحماطَإلآيذكرون،6لل"الأوو)المسيحتونهـيسوع"أننجد،اتحىىإلىنظرناإذا،ولكن.المبيعات

Michaelقام Wiseالكهفنصو.صمنأجراءعمومَاهيوآرامتا،عبرئانضاخمسينبنمَل

نفلأمآ.مختلفةمقتطفاتمننضَاوعشرينلا+شينمصغرةصورعنفضلاً(الرابعالقمرانيئ

.فصولثمانيةفيفجاءالنصوص

Robertكمبهابمقذمةمزؤد،نعتوكل،فصلكل Eisenman.سبقالتيذأنهاالاَراءيمئّلوفيها

مستصذةإضافتةبمعطيات،المزةهذهزؤدها؟آنهغير".يسوع!سزكتابقيالقاضيةضربتهاحققتأن

المعروضة.النصوصمن

غيرزالتماالتيالنصوصأفم،الأولىللمزة،الجصيعمتناولفيجعلآنهالكاتبهذاي!عي

Baigentyالستدإنيتفقالتىِالنصوصتلكأي4،الكهفمنمنشورة Leighعلىوصفها،على

ينطبقتاقة".سزتةفيإطويلأالفاتيكانختأهاالتيالنصوصبأنها،الخارجيئللغلافالخلفجةالصفحة

إلىتشير!!ملاحظاتفصلكلنهايةفي.هـهأصلمنحالة18على،الأحوالأفضلفيهذا،

سابقَا،النصوصهذهمننُشرماإلى،الواقعفيهنا،والإشارة.هذهـالنصوصحولسابقةأفقاشات"

.5691العامإلىأقدمهاويعود

معبالمقابلة،الخطوطاتنصوصمحتوىمنأممبرجزءبعرض،الحالاتبعضفي،الكاتبالطيقوم

فيورعوهاالحقيقتونالناشرونكاننصوصنماذجيستخدمان،ذلكولتحقيققديمَا.المنشورةتلك
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إلىعادةالإشارةتجريلاآنهكما.الآخرينعمليذكرأأندونمن!المؤتمراتارشاءمضىما

يزعم،ذلكبدل.النصوصهذهمنأخرىمؤقتةلطبعات؟لبانه،يمكنوالذيالمتكزر!الاستخدام

هذاصخةعدمإثباتيمكنناآنهإلآ.مستقلبشكل!الجديدة!النصوصكلبتحليليقومألهالكلتاب

الشكلبهذامزةلأؤلفعلاَنشرتالتيعشرالثمانيةالخصوصفإن،ذلكعدا.كثيرةأمثلةفيالازعاء

رجاللدىصروفةحال،كلفيوهي،المجقد،هذافيأهقتةوأقتهاالخصوصاصغرهيالعلنيئ

طويلة.مذةمنذالاختصاص

Michaelقام Wiseالأحيانمنكثيرقيقح!نوا،،كبيرةبجهود،عامْبشكل،ومساعدوه،

هذهجعل،أخرىأحيانَاتعضدوا/ولكنهمالخطوطات،لأجراءصو!بمساعدةالقديمةالقراءات

الخطوطاتيفهموألمآنهمالموسفمنولكنتحسين!ا.بحخةسابقَا،عليهكانتئماأسوأالنصوص

كانت/،الاختصاصتينلغيرالوحيدالمرجعتشكلالتي،الإنكليزيةفالترجمات.أوهـشليمفيالأصلئة

صادقةمراَةإلأالألمانئةالطبعةوما.المحتوىحيثمنحاسحةمواقعياغالبَا،،وزلكستئة،جزثيا،

الاختصاصتونحتىشديد.بحذرالكتابهذاترجصاتاستعحالهالمهتقينعلىولذاالأخطاء.لهذه

القراءاتمرأقبةليستطيعوأ،النصوصهذهعنصورة،الحالاتنصفمناممثرقيتخقصهم،

عنالنظربغفن،الأصليئالنصّفيجرئثامفقودةكلماتوجودلدىالثغراتلسلاوالاقتواحات

.للمخطوطاتالمصغرةللصورالستئةالنوعية

النموذجئة.الأمثلةبعضعبرالنقدهذاصخةكمبتسوف

اللذأنبر،أعمالامعتبرةبأعمالالمتعتقةالثانيةو!الرسالةالأودى!)الرسالةأي-!3536فالنضان

منالبووفسورسفمهقدكانلنمنأميننقلهما!الرسالة!،،الحقيقةفييؤتفان،

نشرعملتتيإلآيذكرلاالكتابلكن.سابقةاختصاصتةمؤقىاتفيالمشاركينإلىسبعبئرمنطقة

JohnوElishaوله-د!رأكامنككبهاقام،هذهـالرسالةجمللبعضمشتركة Strugnellالعام

منالكثيرStrugne119أكاولح!كتفالذي،الكاملالنعننشرذكرعلىيأنيأندونمن،8591
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Michaelوكانالجهد، Wiseفعليا.أستخدمه

الروجان2991العاح!بدءفينشرهوقديونلألانإ،الملك!مديحأي،ه"النعنهوالثانياق

Esther-9الباحثاق Hanan Eshelمعبالاشترأك،أورشليممنAda Yardeni،مجفةفي

11zأbكa"+ .المتخضمصةالإسرأئيلتة Michaelيدين Wiseالنعنلهذا لاألهغير،ترجمتهبأساسات

كتابه.فيذكرهعلى؟لي

بأسلوبالأؤلالخطوطيئالجرءبدءترجمنافإذا.النصوصترجمةكقهزلكمنالأسوألكن

يُسمحلاداخلهافيماوكلمسحاء!!تطيعاأنيجبوالأرصقأالسماء:كالاَنييصبحمحكبم،فقهي

مسحاء9".خدمتهفيالقوىكلجندوا،الرقيتطلبونمنأنتم:القذيسينوصاياعنبالانحرأفله

.(،إرميا،..)إشعياء4الكتابأنبياءهم،قمراننصوصفيعادةمألوفهوكما،السياقهذأفيالقَه"،

يأالخمسة!موسىأسفاووصاياإلآفليستالقذيسين!)وصاياأما.6لهمإرشادأتباعينبغيالذين

غل؟21؟27-92:أاليوبيلكتاب)قابلالقذيسين!ملالكته)عبرلموسىالفَهكشفهاوالتي،التوراة

تركيبئا،توازيَاالمقذسالكتابفيالمألوفهذاالتعبيرأسلوبتسضيالاختصاصلغة91(.3:

1 'parallelismus membrorum"وكتبالتوراةأي،الكتابالقانونجزئيالنعنهذأفييذكر

التو!اةفيالمطلوببتنفيذيقومواأنفعليهمالمؤمنونأقاالفَه.لطاعةتوجيهيئكأساسالأنبياء،

تُصاغشأنذاتمبادئاليوم!ححىعاتمبشكلأليهودثةفييعادلهذا.قؤتهمبكلالأنبياءوكتابات

جلأا.جميلةبلغةهذاقمراننمنفي

Michaelترجمةفي6لهذالنمنيصبحكيفولكن Wiseستطيعانوالأرض!السماء؟

)منأنتم،إتاهبخدمتكمقؤةاستصذوا،القذيسينوصاياعنينحرفلنهوفيها،ماوكل،..."مسيحه

تجاهلمسؤ!لغيرتفسيرقيبأسلوبهنايتغوهكذاالستد(.عنتبحثون

para11elismusاد membrorum?علىيأليلانح!في4خاطئتفسيرعبر،المسيحزقيوتاليَا
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.القولمنالأؤلىالقسمفيالفَه"(مسيح19،التَه!!مسحاءجمعيقابلهإالقذيسين!جمعأصلأ.ذكره

معكقهالعالمأي،والأرضالسماءأنوهو،كريبقولإلىالمفردلمصيغةالخاطئألافتراضيؤذي

عنتمامَاغريبةأقوالهذه.المسيحهذاإتطبع"أنعليها،بأسرهموالملافكلةوالنجوموالقموالشصس

الفَه،دومَاتطيع"9السماءقوىأنستما،،أخرىتقاليدفيأكقحواننصوصفيإنْ،القديمةأليهودئة

المسيح.لا

لككالمعطىوالأ!ض"السماء!مسيحعنوانعبوذروته،الحالة4هذفي،النصوصتشويههـلبلغ

قأالعبريةيجهلونالذينالكتابهذالقزاءيمكنكيفولكنالصخة.منالأمرهذايخلو.الترجحة

الأصليئ،العبرقيبالنمنمرفقةالترجصةأنخصوصَا،قطموجودغيربشيءلحدعواآنهميكتشفوا

الأصليئ.الخطوطيئالجؤءوبصو!ة

أهضئةلهوتُعطى؟الكتابيعرضهماأهغبوصفهوعي،عنالنمت،هذايقذَمذلك،عدامافي

لمالتعليمهذاأنغير،قمراننصوصقيالمسيحعنالخاصنالتعليمإبرازهذامنالهدف.خاضة

الشكل.بهذأقطموجودَايكن

بكاملهاالمحفوظةالوحيدةفالجحلة.الكتابمن94النعنفيالمضثلةالتوجمةعلىآخرمئلاَنجد

".بولهيحتسيكانلانهاالمجرمينأحدأي،تحذيرهتمذلكعن"!فضلاَ:هيالصغيوالجرءهذأمن

نأغيرالهند.فيالهندوسعنداليومإلىترالوماالشعبيئاالطمتفيمألوفةالعادةهذهكانت

I لآسانتين ل!مبقدرالمشهو!ين كانواالعلاجتة، هذا!ضوحبكليرفضودأ منالنوع الطحت.

ويجعل"/بجسدها،نفرادأحسثفقدذللا،إلى9إضافة:ا"نيكامب!مبشكلهذهـالفقوةتترجم

فيبسهولةالعككبرعلىالمرءكهذهصياغاتتحمل.بكاملهللنعنبار!اعنوأناالفردفيالاستنتاجهذا

Robert)ويقوجنسيئ.شذوذ Eisenmanالمسائل5ياتمهيديذكرعندماالاتجا!،هذافيالقارئ!
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إلىلا،عقوباتإلى،الأسالتينعند،لتؤذيكانتالممارساتهذ!لكق.المو!قىمكسببالجشسية"

أن!4لاالاختصاصيئغيروالقارئ.النمنهذأفىِالحالهوكما/عقوبةأقيدونمنتحذيرمجرد

الحذ؟هذاإلىالغريبةالترجماتهذهإزاءشي!ايفعل

الأوأئل"،والمسيحتون!يسوعكتابيعانيهالذيالنقصخاصن،بشمكل،لتبيهنكافيةالأمثلةهذه

منكسثروفي،مصغرةلصورستىءباختياريبدأفالكتاب.كبيرةبسرعةالكتبسوقفيالقيالذي

النواقصهذهتزدادنضا.05عددهاالبالغالمقتطفةالنصوصنصفمنلأقلٌ،مقروءةغيرالأحيان

وسائلىفهي4الخصوصوجهعلىالكتابينقصماأنكيروترجمتها.النمموصنقلعملتةفي

Robertكتبهفما.كافيةإ!اح Eisenmanلأحجيات،حلولوتقديمللأفكارربطالشانهذافي

قرأءمنكثيرإلىبالنسبةإنهإذ،مؤسفوهذا.موضوعتِةمعلومال!هوتمااممر،فائدةدونمنغالبَا

قمرانبنصوص!تتعققاذعاءاتفيهايصادفونلاالتيحياتهمفيالوحيدةالمزةهيهذه،الكتابهذا

بغية،الدرجةهذهإلىخن!لهميتتمأعلآالمفروضمنكان.للنصوصملموسةترجماتبل،فحسب

يمكن.مابأسرعالسوقإلىآخرمثيركتابدفع

بسرعةالحصولفيالرغبةإلى،كافِبشكل،تُعزىأنيمكنالكتابهذافيهانشأالتيالسرعة

قسصهافيإليها،تطزقأخوىكعبفيهذأيصغإ.يسوع"سزكتابلألارهالذيالاهتماممنجزءعلى

Rainerمنكلاكبر، Riesnerj Otto Betzتوضيحاتهما.في

لمإذا،الناسمنكبيرةثقةيحورالكافبكان،الخمسينياتفيالأولىالقمرانيةالعاصفةخلال

دونمنيقبلكانيذعيهكانمافكلٌمنحاز".إغيرأيملتزمَا،ملحدًابلمسيحيا،أو!ودفىلايكن

ألاذعاءات.منعددأهلتةعدمتثبتللتقويمأخرىمعاييراليومثمةأنغير.تمحيصأوفحصأفي

WalerBntاثفهمستعاراسمتح!السنواتتلكفيظهرالذيوالأوسعرواجَاأكثرالكماب
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البحرلفافاتمكلتشفاتتغير"هلهومثيرفرعيئعنوانإلىإضافة؟"،المسيحيسوعكان"منبعنوان

314)5791؟"يسوععنصو!تناالميت ، Stuttgart: Union Verlagلوحة26معصفحة

الصرفةعلى،تحصى،أمثلةبينمن،مثالأروع.اليومأحديعرفهلايكادالكتابهذا!خريطتين(.

ويوضح.القديمةلعيرتةالكتابةفيالتَه"،ممأمم!،كلمةتحملقمرانيئمخطوطصورةلكلألبهالمنقوصة

بالإنكليزتةكتابإلىبوضوحتعورالمعلومةهن!لل!أو5كأالمقذس!الاسمهوهذاأنالمرافقالخعن

كالنمنولكنلتَه.كاسم!ممLأوس!لفظةيألفون6نهقوْلجعلصعى يكنلمآنهيعرفأنبمقدور!

6لها.قزمنقليلةشريحةإلىدومًايصلالرائجةالكضبانعقادأنإلآللم!؟أول!ص!إسمهإلهقطهناك

إ

!ح!!!ءع!!++يريم

م!يبه
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!ا-ا،حفونات

قمراقخربة

Rolandالأببدأعدما de Vauxالعام،قمرانخربةفيالمكئفةالتنقيبعملتاتومساعدوه

الرماحر،وسمنكقتةتختئالرمادمنكثيفةبطبقة،بالعملشروعهمفوراصطدموا،5291،

قبلبالفراريلوذوالم،هذهـالمستوطنةسكانمن،هناككانوأالذينبأنيوحيالذيالأمر.الروممانية

حيمالفرصةأقيلديهميكنلملكن،لهم.حصنَاأبنيتهامنأتخذدابلالرومانتة،القؤاتهجوم

البناءبهواذالفقيرةهذهـالأوضفيالأبنيةسقوفأنفكانجذًاالمشؤومالأمرأقا.الروماكتالتفؤق

المشتعلةالسهامانهما!بعداحتراقهاسقلماوهذا.القصبوأنابيبالنخيلبجذوعمغطاةكانت

عليها.

إلىالمناسبالوقتفيهربواالسكانأنيعنيما.الأنقاضهذ!فيعظمتةهياكلعلىيُعثرلم

هذه؟لت!هكذا.أسرىاُخنواأوهناكاُبيدواكانواإذامانعلمولااحترأقها.ارشاءمستوطنتهمخارج

.المكانهذافيهلأللاًتنظيمَاعرفتحياةعلىالكارثة

فقمران.عسكريةحراسةنقطةهناكوأقاموا،المهذمةالأبنيةبعضتجهيزالرومانأعادذلك،بعد

مراقبةمن!ا!،وتمكنجيد.بشكلعنهاالبعيدةالمناطقبر،يةتسمحإذأسترأتيجتة،عسكرتةنقطة

الناحيةمنكبيرةأهقتةلهذا.قمران!اديأعاليعبريهوذ!صحرإءإلىالمؤذيالمدخل

اتيجتة.سشلاأ

بارالثورةلقائدتابعةفرقةقمرانفيتمركزتم.،13وه132بينالثانيةاليهودتةالثورةأ"لناء

كما،طويلةلمذةهناكرابطواالرومالتينالحزأسأن،قمرانفيعليهاعُثرنقدتةقطعوتوكدكوخبا.

لاحقَا.فيهاوجدواالثؤأرأن
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mesadحسيدينمِسعدالمكانهذااليهودستى chasidin،إحعنأوالأتقياء""حصنأي

مجموعاتبينتبادلهاتمالتيالرسانلإحدىفيللمكانالقديمةالتسصيةهذهوردتالأسالتين".

ألاَرامتةمنأسانتين"5عبارةتشتق.مربعاتوأديفيعليهاعُثروالتيكوخبا،لبارالتابعةالقتال

!اذلقياء(1أوهـ،)الأسانتونأسمكان.حسيديملفظةالعبريةفيوتقابلها،!الأتقياءهتعنيالتيح،3ول!ثه

وقتفيقمرأنمستوطنةعلىيسيطركانالذيالكبير،اليهودقيالدينيئالفريقهذاأعضاءعلىيطلق

كوخبا.بارثؤارعندتمامًامعروفًاهذأوكان.الأوقاتمن

البوجسفحعلىالواقعةالصغيرةالأبنيةمنقليا،عددًاإلآكوخباباروثوارالرومانيستخدملم

الأبنيةهذهتداعتذلك،بعدالخاضة.أهدافهملأجلبعضهابناءأعادواآنهمويرتجحالدفاعيئ.

الأجرأءتلكإلآيبقولمالحاضر.الزمنحتىحالهعلىشيءكلوبقيسكانها.منتمامَاوفرغت

86العامإلىوالعائدةتغطيهاالتيالرمادطبقةتحت/السنينالاَفصمدتالتيالمستوطنةمنالكبيرة

تتدقر.أندونمن.،م

الرمادوطبقة،المهتمةالر!مانتهَالأبنيةتحتمختأهوعقاالتنقيب5291،العامفيبدأ،عندما

حيثمنصغيرةلمستوطنةتعودأبنيةوبقايا،جدرانأساساتظهرت،اللونفاغبرملالمغطاة

المدخلعرضيبلغ.هناكسائدةكانتالتيالظروفإلىبالنسبةكبيرشأنذاتألهابيد،المساحة

بالاضافةهذا.الجنوبباتجاهليمتذقليلاًيضيقئتم/م75حوألىالبناءمُجقعإلىيقورالذيالشماليئ

الشرقيئ.الجنوبيئالطرفعندكبيرماءوبئرالمدخلحئزفيأخرىمنشأتوجودإلى

منطقةتقعالشماليئالمدخليسارعند.رئيسةمجضعاتثلانةإلىبكاملهاالمستوطنةتنقسم

الطرفوعندأليُمنى،الجهةعلىالتجارتةالأبنيةمجقعويقع.طابقينمنتتألفوهي،السكن

.طعامكغرفة،عينهالوقتفي،تستُخدمكانتالتيالاجتماعاتقاعةتقعالجنوبيئ
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ويعود.القديمةالعصورفيسادتالتيالظروفركمالمكانهذأفيممكنةوالتجارةالحياةكانت

وبنوا،اللازمةألاحتياطاتاتخاذسبيلفيبذلوهاالتيالجهودضاعفواقمرانسكانأنإلىذ!ك

الناثي،الصحراوقيالمكانهذافيمستقلاذاتياأوجودًجزكآ،بشكلولولهم،ضمنتمؤشسات

السنة.أياممعظمفيتُحتمللاتكادالحرارةحيث

قمرأن.واديأعاليفي،الجبلفيعاليةنقطةعلىكبيرحوضانشِئ،للمستوطنةالمياهلتأ!ين

تنقلالمياهكانت.الشتوقيالمطرموسمفيالماءمنكبيرةكفتاتتخزينعلىقادرَاالحوضهذاوكلان

.اليومإلىمحفوظًا،المستوطنةمنقريبَا،الجبلأسفلعندمنهاالواقعالقسمزالما،قناةبواسطةمنه

وكانت،.المستوطنةفيتعكرعكانتثتم،اصطناعيهصخرتةبأنفاقأجزائها،بعضفيتمز،القناةكانت

المتنؤعةالصناعتةوالمنشأتالمائتةوالأحوأضالآبارمنكبيرلعددالماءتؤقن،سابقوقتفي

للمطبخ.التابعةوالمنشماتالطقستةالمعمودتةوأحوأض
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فشخاعين

تجارئةأبنيةمنتتألفكميرةمنشأةقمرأنسكاناستعحل،الأخرىالاقتصادتةالحاجاتلسذ

هذهعند.؟تجاهـالجنوبثلالةأوكيلومترينحوألىالأصلتةالمستوطنةعنتبعد،زراعيةومساحات

صغيرةمساحةإلآعنهايفصلهاولا،الم!تالبحرتحازييهوذالصحراءالجبلثةالسلسلةكانتالنقطة

فشخما.عينيُسئعذبماءنبع،الضئقالساحلعند،السلسلةهذهطرفعلىوتجد.لطريقتصلح

أوصل.النبعهذافيهيقعالمذيالمكاناسمفهو"فشخا"أفاالماء،نبعهيالعربتةفيكماو)العين!

طريقمنالجبليئ،المنحدرمنالماءمنإضافثةكقتاتأيضماالمكانهذاإلىالسابقونالمستوطنون

تغذية.وصلات

المنطقةفيالأعشابونمؤوالخضار،النخيلأشجارزراعةالمنطقةهذهفيالرفيإمكانتةسقلت

مستوطنةإلىالمؤذيةالطريقنصفمنأطولمسافةعلىالشمالتة،الجهةمنفشخابعينالمحيطة

قحرانمستوطنةوفيفشخا،عينمنطقةكلفيالنخيلثمرنوىمنكييرةكقتاتواكتشفت.قمرأن

فيممكنايكنلمالمرروعاتمنأخرىوأنواعالحبوبزراعةأنفيه،شلذلاتما.المحيطةوالكهوف

الملح.منعاليةنسبةعلىتربتهالاحتواءالمنطقةهذه

لصناعةيستعملفشخا،عينمحيطفيكبيرةبكقياتأليومحتىينموزالماالذي،القصبكان

أشجا!جذورومنونقلها.البضائعلحملوحقائبألمُضفرةوالسلل،السقوفوأغطيةالحصائر

قموانفييعض!اعلىعثوالمعذات،منآخروعدد!الأمشطةوالملاعقالعصيتصنيعيتغكانالنخيل

المطبخفيواستعملوها،الاشتعالعيدأنالمستوطنةسكانعرفوهكذأ.ألمحيطةوالكهوف

الصناعتة.والمؤشسات

الجبلتةالمياهمنكيلوصرين،حوالىطولهاوالبالغفخشا،عينفيالزرأعتةالمنطقةولحماية

يعودوأحد.متووارتفاعهواحدمترعرضه،منيعحجرقيسذبني،الجبالمنالمتساقطوالحصى

قبل6نيلئةالإسرالمملكةزمنإلى،الشماليئطرفهعنديقعصغيربناءمعالسذ،لهذاالشماليئالنصف
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ا!رالجنو!يئالجرءعليهمضيفينبناءهوأكملوا،القديمالسوراللاحقونقمرانسكانأصلح.السبي

ثلاثيضئموهو1212،1مساحتهتبلغكبيرَا،بناءالسور،دسطعندوشتدوا،خا.باتجاهـعين

مؤقت.بشكلالمحاصيلوتخزينالزراعتِةالمعذأتلحفظأستُعملتآنهايظن،داخلتةغرف

الأبنيةمنكبيرمجقعيقعفشخا،عينفيالشكلالدلالرقيالماءجدولىشمالمترمئةبعدوعلى

.والمنشمات

بأحدهمايتصلجنب،إلىجنبَابنيامحضنانكبيوانحوضانالميتالبحرعننقطةأبعدوفي

تأتيالمياهكانت،صغيرأماقيحوضطريقمنبالماءتؤدانالحوضانهذانكان.جانبتانحوضان

كبيرةطاقةذأتأنابيببواسطةوذلئاالجبليئ،المنحدرعلىغربَاالوأقعةالمرتفعةالأراضيمنإليه

ممكنا.الميتالبحرإلى،المبتذلةالمياهوكذلك،الفلألضالماءجريانأصبحالتجهيزاتهذهبفضل.للضح

للمراحلضر!!يةالمتنوعةالأحواضوكانت.الخامالجلدإنتاجفيالمكلفةالمنشأةهذهاستُخدمت

فيتفصل،الحوضفيبعضفوقبعضهاترصنالحيواناتجلودوكانت.الإنتاجعملتةمنالختلفة

أعلىعلىتوضع،التنقيبأعمالفيعليهاعثرالتي،الكبيرةالأحجاروكانتدباكتة.مواذبينهاما

،للمياهالكبيرألاستهلاكتجنبالجلود،إنتاجعملحةفيممكنَا،يكنولمرضها.عمليةلتسهيلالجلود

.الجبالمنالأنابيبتُؤقن!اكانتالتي

طولهيبلغ،طابقينمنالأصلفيمؤلفبناءيقع،المدبغةهذهغربجنوبخطواتبضععلى

ألواحَادعائمهفكانتالعلوقيأقاشديد،بإحكاممدغصَاالأ!ضيئطابقهكان.م18وعرضه،م24

إلىالمحقلةالحيواناتلمرورعرضهيكفيمعبرإلىيؤذيمدخلالضئقةالشرقيةجهتهعند.خشبية

كما.الجاهزةالمدبغةمنتجاتأحيانا،فيها،تحفظكانت،للتخزينبغرفالمحاطالداخليئ،الفناء

الخارجيئالفناءفيالمصثعةالحمل!حقاثب!السللالمضفرةالحصائرلتخوينالغرفهذهاستعملت

فشخا.عينفيينموالذيالقصبمن/الفسيح
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المدخللهذاالخلفتةالجهةوعند.تجارفيمركرإلىيقودكانالممز،يسارإلىآخرمدخلويقع

ومكاقكخزنةاستعحلتآنهاالظنأغلبنقدتة.قطععلى،التنقيبعطتات؟لناءفيها،عُثرغرفة

كانالذيالعلوقي؟الطابقإلىيقودسقماليسرى!الجهةعلىالداخليئ/الفخاءفي.السجلاتلحفظ

سم،75طول!ا!أ!لعة،كلستةمرهرتةعلىعثوالغرفهذ!إحدىفي.عديدةسكنغوفيحوي

الحجريةالأرضئةعلىأجرأوهوأنهارتالبناءتهذمعندماتحطمتآنهاإلآ،النقوشببعضمزركشة

السفليئ.الطابقفيالواقعةالتخزينلغرفة

خمسةوعرضه.،م!3طولهجانبيئبناءالرثيس!،البناءلهذاالغريتةالجنوبتةالزا!لةمنمقربةعلى

فكلافتالأمامتةجهتهأقا؟امتدادهعلىمدغمَا-الشمالنحوأثتجه-الخلفيئجدارهكان.فقطأمتار

كانتالتيللحميركحظلألرتستعملالبناءلهذاالداخلئةالأقسامكانتمنفذَا.11،الأصلفي،تحوي

واضح.بشكلكثيفةكانتالخارجتةالتجارةبأنيوحيالذيالأمر.الأخرىوالمواذالبضائعبنقلتقوم

حصرَا،فشخا،عينفيالأخرىوالمنشأتالتجارثةالأبنيةأستُخدمتإئباته،يمكنالذيبالقدر

عُثرالتي،الحجريةوالمزهرتةا،جروقطعالنقدتةالقطعتعود.المَصبتةوالمنتجاتالخامالجلدلإنتاج

المستوطنةدمارإلى..مق051منتمتذالتيالفترةإلىأي،قمرانفيالاستيطانحقبةإلىهنا،عليها

م.68السنة

كقهاتعودوالتيالجلود،لرصنيستعملكانكبيروحجرالنقدتةالقطعتشيرذلك،إلىإضافة

أيضاتمرتما.واسعبشكلتمارسالتجا!ةكانتبل،فقطبضائعهناتُنتَجلمآنهإلى،الفترةتلكإلى

تجارتةسلعًاكانتالإسفلتتةالقطعأنً،النهايةفيونذكر،.المكانهذأفيالتموينتةالموادبعضشراء

بقاياعلى،قمرانأنقاضفيعثر،.الشاطئعلىوتلقىالميتالبحرقرعنتنفصلوكانت.مهقة

المرغوبة،الخجارتةالبضاعةهذهمن
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ومنشأتهاقمرانمستوطنلاأبني!

الرئيسالبناء

،م15طوله،طابقينيضتم،الشكلمرتعبناءعنقمرإنمستوطنةمنالمركزقيالقسميتألف

العلويأفا،بانقانمدغمفخشا،عينبناءمثلالبناء،هذافيالسفليئالطابق.الخارجمنأم5وعرضه

خشبتة.دألواحدعاماتعلىفبني

نجدالسياحتة،الجولاتفياليومالعاروةهيكما،الشماليئالرئيسالمدخلمنالمستوطنةدخلناإذا

الراويةمنالمدخلسلكناماديأذأ.مباشرةالقديمالدفاعيئالبوجوراءااليسرىالجهةفيالبناءهذا

العلوقي.الطابقإلىيقودسقمالدهليزيمينعلى.ومستقيمطويلدهليزإلىنصلالغربجة،الشمالية

الذي،الدفاعيئللبرجالعائدالعلوفيللطابقالأخرىالناحيةإلىجسر،طريقمن،نصل،هناكومن

وكان،وإحكامبقؤةمدُخممَاللبرجالسفليئالطابقكان.الطريقهذهمنإلآممكنًاإليهالوصوليكنلم

المستوطنة،علىالناهبيناعتداءعندأي،الضرورةلأوقاتجيذَامحضنةتخزينوغرفمخزنَايضئم

أوجبما،ك!ذهاعتداءاتلصذرلالممواقبةومركزترسانةثقةكانتآنه4الموكدمنءالمثالسبيلعلى

باستمرار.لهاالاستعدار

انكcذلكعدأ ،الشرقجهةمن،يضتمالبناءهذافيالعلوقيالطابق !ومضاءةوأسعةكتابةغرفة

عُثِر.البردى!لفائفالجلودعلىللكلتابةتستعملهذهـالغرفةكانت.م،،هوعرضها،ام4طولها

هذهالكتابةمعذاتوكانت.الطينمنالمصنوعةوالمحابرالكتابة!نُضدالمقاعدعلىالحفرياتألناء

المستوطنة.احتراقعندالسفليئالطابقإلىسقطت

تحديداليومالمحكنغيرمن،لكن.السكنلأغراصقالعلوقيالطابقفيالمتبقيةالأمكنةاستخدحت

منيبقولم،الخشبمغمبنتةكانتالأقسامهذهلأنآوذلكا،ثا!،علمنظووجهةمنطراكها

يقودعريضا!دهليرا،كالسفليئأيضا،يضغالعلوفيالطابق!كانفيها.الناراند،عبعدشيءاهـلارها
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تقريبَاأم5طولهاإجصالتةداخلتةمساحةالمتبقيالمكلانوشغل.الكتابةقاعةإلىالصعودسقممن

كانآنهتصؤرهيمكنوما.الداخليئالفناءحولالمورعةللغرفيتَسع،المكانهذا.م508وعرضها

إليهماالمدخلكانمحَوشط،حائطبواسطةالبعضبعضهماعنمنفصلتيننومغرفتيعلىيحتوي

فيللنومعشرأثنيإلىأماكنعشرةصلتسعمجقزةالغرفتينهاتينمنكلوكانتالدهلير.من

نهاياتتكونبحيث،الوسطفيالواقعالمدخلمنابتداءذلك،واليسرىاليمنىالج!تينمنكل

فيبلالدهليز،فيالشخصيةوالممتلكاتالثياب7ل!")خرتكنلمولو.الجدراننحومتجهةالر،وس

ينامواأنمنتقرلبَاشخصًاأربعونتمكنذلك،رغملكن،للنومأقلأمكنةهناكلكاتَ،النومغرف

باستحوأر.هنا

أستعطل!اغايةزالتماكبيوةعرضثةغرفةإلى،أماقيبةنجاهالدهليز،يقود،الأرضيئالطابقفِى

فوقها.!اقعةكانتالتيالمتهاهـلةالكتابةغرفةبقاياعلى،الحفرئاتأئناءفيها،عُثر.اليومحتىمج!ولة

الطاولاتعلىدقيقبشكلالجلودلقمنتستعحلكانتالمستطيلةالعرضخةالغرفةهذهأنالظنأغلب

سطورلوضعأيضاتستعملكانتالغرفةهذهأنوالأرجح.طويلةلفافاتلتشكلوخياطتها/الخشبتة

الحافتينوقعنالخطوطاتبدءفيوالأربطةالجلدتةالسدقطعوتركيب،الأعمدةوحدودالكتابة

منلينتجمتساوٍبشكلعذة،أمتارَا،الأحياناممثر،يبلغطولهاكانالتيللفائفوالسفلتةالعلوتة

بمالةيضغطونعندماالكتبمُجقَدواليوميفعلهماهذا.النهايةإلىالبدءمنمطردمسخقيمخطذلك

ينسجمتقريبًا.م13الداخلمنالغرفةهذهطولمتساوبشكللقضهاالكتابأورافعلىالقصن

للكتابة.!تجهيزهااللفائفقصنيعأياستعمالها،منالغايةمعرائعبشكلالطولهذأ

محجوبةغوفثا،ثوهناك.المكتبةإلىيفضيئباب،الأرضيئالطابقفيالدهليز،هذايمينإلى

طولعلىالمدغمةالمقاعدمنقليلعددعلىتحتويالتي،الأولىالغرفةخضصت.الخا!جعنتمامًا

لون!ايصبحالتي،اللونالفاتحةللفائفحفظَاوذلكالنهار،ضوءيدخلهايكنلم.للمطالعة،الجدران

بضوء،خاصنبشكل،يستعانكان،اللفائفلقراءة.طويلةلمذةساطعلضوءتعزضتلومافيداكنًا،
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ليلة،كلثلثأو،السنةليالىِثلثيقضواأنالمسخوطخةهذهأعضاءعلىكان،حالأقيفي.السُرج

معَا!.القَهوش!بحونالحقعنويبحثون،الخمسةموسىوكتبالتوراةأي،الكتاب"يطالعون

السُرج.ضوءعلىإلآقطليخغهذاكاقوهـا

حيثالأصلئة،المكتبةإلىيؤذيمدخلى،اليمينإلىالدخولبابقبالةهذهـ،القراءةغرفةفي

وقد،الفخاريةالأوانيوفيالرفوفعلىأخرىو!ثائقمخطوطألفيقاربماأصلاَ،حُفظ،

حُفظتحجرة/اليحينوإلى.المرئبسةالمكتبةغرفةاليسار،إلى.الكهوففيالمحفوظاتهذهضاعت

.كهذهمكتبةفيالرمنمرو!معجمعهيمكنوماوالمحفوظاتالباليةاللفلأنف4عنايةبكلكفيها،

اجتماعاتغرفة،عاتمبشكل،هذهـالغرفةتُعتبرقمرانبمكتشفاتالمتعتقةالكتاباثبعضفي

الأخريينالغرفتيندوركانما!الحالهذهفي،لكن؟الجمعخةلممجلس9يؤتفونرجلاَ،عشرلخمسة

منبذ،!لذاالحفرثاتتقاريرفي،للأسفئذكرا،لمملموساذدليلانثفةوراءها؟الواقعتين

ودقيق.مفصتلبشكلهناذكرهما

بالدخولهركبمن.الفأرةحجوبحجمالحائطفيفتحة،المطالعةغرفةإلىالمؤديالمدخليسا!إلى

عملتات6شاءعُئر!اميه.اسمعليهحُفرالبنانة،شكللههنا،حجرَاهـميأنعليهكان،المكتبةغرفإلى

غرفةفي-سمىالحجرهذاكانإيوسفإ.مالكهاسمكان!النوعهذامنحجرعلىقمرانفيلتنقيب

عليه،المحفورالاسممعالحجررويةوعند.الحائطفيمنحوتةوعاء،شكلعلى،حفرةفيليسقطالمطالعة

لا.أوبالدخولالمعنيئللشخصسيسصحكانإذامايقز!،المكتبةعلىالمشرفكان

أعضاءعلىكانألههوالأؤلالسب.الدخولمراقبةمنالنوعلهذا!جي!ةأسبابانذكرأنيمكننا

وكنلكخارجَا.البقاءما،خطألارتكابهمكقها،المشتركةالأمورمنموقتةلفترةالمفصولينالمستوطنة

بتمكنأحديكنلمألههوالاَخرالسبب.الدخولإذنعلىبعديحصلوالمالذينالمتوقعونالروار
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هناكليسبأنه،المتداولةالحكمةتأتيهنامنيقرأهـ.بماذأته،الوقتفييتلقظ،اندونمنالقراءةمن

!ودتة".مدرسةفيjoS.L)مغلقمكان

للدرجاتالمكتبةفيهاتُفتحخاضة(أوقاتهناككانتلذلك.ق!رانفيمختلفةالأمورتكنلم

كانذلكوبُعيد،التوراةقراءةالبدء،منذ،عليهكانأسانئايكوقأقعزممن.العضويةمنالختلفة

كمافيهومامنها،أخرىكتبوبقيتالمزامير.وسفرإشعياءسفرمئلأخرىكتبقراءةأيضاعليه

مقتصرةالتفاسير،كتبأوالجمعيةنظممثلكتابيئ،غيرهوماومنهادأنيال،أوحزقيالالأنبياءمثل

قراءتهافكاتَالملالكة"،!ليتورجياككتابالدأخلية،النصوصأقا.العضويةفيالمتقذمينعلى

يملكلادامما،المطالعةغرفةيدخلبأنلأحدمسموحًايكنلملذا.الكاملينبالأعضاءمحصورة

أقا،محذدةمطألعةأوقاتإلأهناكتكنلمالمبتدئينإلىبالنسبةآخر.شخصيقرأهمالسماعإذنَا،

القادمة.القرأءهَفىصةفيالتقذمومحاولة،ذأكرتهمفيحديثَاطُبعماأستذكارعليهمفكانالنهاربقيه

.الأهدافهن!للدخولألمحكحةالمراقبةخدمتوقد

أنافترضناإذاضروريا،كانالدخولعمليةلمراقبةالتقنيٌالتجهيزاستعمالأنأيض!االظنويمكن

كانالذين،المستوطنةفيالقيادتينالأعضاءعلىمقتصوةاجتماعاتلعقدتستعملكانتالغرفةهذه

يمكنلالكنما،حذإلىغريبكهـذأتصؤرًاأنصحيح.الدخولقبلبأنفسهمالتعريفعلي!م

وأضحة.مكمبثةمتزةلانه،خاضةأهفتةلهالثانيالد!ليلفإنلذااستبعاد!.

المقابلة،الجهةفيالوأقعالحلألطفينافذةأليسار!إلىنجد/الخارجمنالمطالعةغرفةدخلناإذا

لهذهالخلفيةالجهةفيورأ!له.دمالىالجدأرمنالأغراضنقللتسهيلكفتحةمضىمافياستُخدمت

سطحهاتقريبًا،أمتارثلالةوطولهامترنصفحوألىعرضها،مدغمةقاعدة،الأسفلإلى،الفتحة

الطويل.الاستعمالبسببومصقولاَلماعًاأصبح،الملاطمنمسكوبتمامَامستوِ

.اللفافاتلمكمبةالضرورتةالمقتضياتمننستنتجهاالغريبةالمنشأةلهذهالممكنةالوحيدةالغاية
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للقارئويعطيهينتقيهالمكتبةأمينكان،المكتبةمحتوياتمنمحذذأمؤتفَايطلبالقارئكانولخما

فقط،م3حتىم501منطولهيتراوحكانهذهـاللفافاتبعض.المطالعةغرفةإلىالنافذةهذهعبر

مترًاوعشرينخصسةالكاملةالتوراةمخطوططول!بلغأممَار.عشرةإلىوصلمنهماالكثيرلكن

كا.4الك!ففياللفافاتمنالنوعهذامنواحدةنسخة/الأقلعلىاكتُشفت،لقدتقريبًا،

إلآ،مفتوحغيربشكلأليسار!إلىاليمينمنمكلتوبةكهذهطويلةلفافةعلىالراغبيحصللا

إلىليصلقاعدتهاعلىلهيبسطهاالمكعبةأمينكانالأخرىالحالاتفيالبدء.منقىأعقهاأرأدإذا

رغبفإذا.اليمنىباليد،عينهالوقتفيثافية،لفهفيُعاد،الخارجمنفردهتمماأقا.المطلوبالنعن

يرتبطثنائتة!لفافةمننوععلىعمليا،،يحصلفسوفمثلاً،؟،"إشعياءمقطعبدراسةالقارئ

بطريقةقامالقارئأنلو45.إشعياءعليهكُتبجلدثة،قوسبواسطةالبعضببعضهحاالقسمان

الثصينةالخطوطاتهذهلأصيبتالقرفصاء،وضعفيوهوحِجرهعلى،المطالعةغرفةفيهذهالل!

.كبيرةبسهولةبالتلف

بذلاكانإذ.الخاضةالملاطتةالقاعدةعلىالمقروءةالخطوطاتل!يعيدالمكتبةأمينكانكذلك

دونمنتقنئا،ممكنًاقطيكنلمهذ!.التلفلمقأومةدثابت،منتظمبشكلالطويلةاللفافاتل!من

قضب،والنهايةالبدءثه،للفائفيكنلم،القديمةالعصورفيالحِجر.علىتثبيتهاأو،أليدينأستعمال

اللفافةكانتبل.واغلاقهالخطوطفتحيُسقلما،أليهودتةألمجامعفيأليومالعادةهيكما،مقبضمع

ولفهالخطوطتثبيتيمكنهكذاعل!ها.كتابةمنلي!سللحمايةأقوإس!والن!ايةالبدءفيولها،مجؤفة

النمن.يُمحىأندونمن!انتهائها،القراع!بدءعخد

.الرفعلىالأصليئمكانهإلى،بعنايةلفهوالمُعادالمدروسالخطوطيعادالقراءةمنألانتهاءبعد

إلبات،الآنحتىيمكن،،حالأيفي.الخارجيئالوجهعلىمكتوبًاالعنوانكانالمؤتفاتبعضفي

مخطوطاتثلالةفيإلآ-الخطوطفتحدوقمنالمحتوىتحديدمنيمكنالذي-الناجعالأسلوبهذا
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دائمَايفترضلكنفيها.مالمعرفة،النصنبدءحتىاللفافةفتحوجبخرىالأالحالاتفيأ.جاقديمة

الخطوطإلىيتعزفأنيمكنهكانالأحيانأغلبوفي.الصرفةتمامعندهبماعا!فَاالمكتبةأمينيكونأن

العنوأن.قراءةإلىاللجوءدونمن
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الأخرىلرئيسالجناحاأبنية

الكخابةوغرفة،اللفافاتتصخيعوورشةمكتية،يضتمالذي،الطابقينذيالبناءهذاإلىإضافة

للأمورتستعحلكانتأخرىمنشأتاليسار،إلى،السكنجناحإطارفيهناككانت،النوموغرف

منالعديدوكذلكلهصا،تابعةللتخزينغرفمعوفرنمطبخوجودالحفرياتأظهرتفقد.الحياتتة

.الحبوبطوأحين

المعمودتةأحواضوكانت.للاستحماممكانهناككانالبناء/لهذاالشرقتةالجهةمنبالقرب

جاريَافيهاالماءكانالجسدتة.النظافةتشترطكانتالتيالمقذسةالتنقيةأجلمنفقطمحفوظة

طقسعلىرمرئةقؤةلإضفاءضوورئاالماءجريانوكان.والخارجالدإخلإلىهـلتجهباستمرار،

من".الحياةإماء،عينهالوقتفي،تعني!العبارةحئا"،"ماء"الجاريالماءإيسضىالعبرتةفي.المعمودتة

الساخنالماءكاقالغالبفيبها.علاقةقدجماالمعصودتةلطقسكانالتيالأبدتة!،الحياةإالرمرتةهنا

فييتجحَعيكنولم،استعمالهبعدمباشرة،جريهيتابعالمستعملالماءوكانالجسدتة،للتنقيةيستعمل

البعضبعضهاعنمختلفينالمقذسالمعمودتةوحقامالتنقيةحقامكانالسببلهذأ.الحمامحوض

تمافا.

يغادرواانالأعضاءعلىكانالحاجاتقضاءأجلفمن.قطمياهدورإتقمرانفييكنلم

وضعتةفوقهالمرءيتخذ،الأ!ضفيثقبيُحفركانهناك.الطبيعةفيجذابعيدمكانإلىالمستوطنة

علىقمراقكهوففيعُئر.الئقبهذاطحر4الأمرآخريُعاد،ثتمعاريَا،يكونأندوقمنالقرفصاء،

الغاية.لهذهتستخدمكانتممتاز،بشكلالمحفوظةالخشبثةالمعاولمنواحدة

فيهتصنعكانتله،تابعينفرنينمعللطناجربمعصليتصلالسكنمجغكانالجنوبإلى

صِحاف،جرار،أغطيةإلىإضافة،اللفافاتلحفظفخاهـتةوأدواتالغذأءلتةالموادتخزينجرار

عجلةاستُخرجت،الفرنينمنبالقربحبر.ودوثاتسُرج،شربأقداح،أباريق/طناجر،أوعية
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الموادمنالطناجرطينتصنيعمنشأةمنها،أمتاربعدوعلىالطناجر،لورشةالتابعةالفخارقي

نهايةويشكلالمكانهذافييقعكبيرماءنبعمنيؤخذالطينلصنعالمستعملالماءكانالأؤلتة.

بكامله.المياهسيرنظام
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لتجاريةاالأبنية

بهايستعانالتي،التحميلحميرمنكبيرلعددواسعةاسطبلاتالتجاهـتةالأبنيةمجقعفيكان

وأزراعتةمحاصيلخام،جلدحرم،قصبيةحصاثرمثلفشخاعينمنكبيرةأحمالهلإحضا!

قمرانفيإنتاجهاممكنَايكنلمالتيالبضلأيعتلئاجلبفيخصوصَا،،واستعحلت.حطبعيداق

،الثيابلتصنيعالكتانتةالأقمشةإلىإضافة،السُرجوزيتوالخمر،الحبوبوأهقهافشخا،!عين

وأسلحةكالسكاكينالمعدنتةوالموإذوالبخوروالفاكهةوالخضار،الأصفر،والبطيخوالريتون،

كيلومترَا،عشراثنيحوالىوالبعيدةأريحافيالواقعةالسوقفيكقههذاشراءشِتموكان.الدفاع

فكانتالحصيرإسطبلاتأقا.المحتيئالإنتاجبضائعتبادلطريقمنأوالنقدقيالدفعطريقمنإقا

التعبيو.صغإذاالرمانذلكمرآب

لنلك.خاضةمنشأةلديهمكانتإنهحتىاخارجهاكانوامَنمعتجا!ياتباد،أيضاقمرانعرفت

منفذانهناكوكان.للمستوطنةالداخلثةالمنطقةإلىبالدخولللغريبيُسمحالآالبديهيئومن

المرغوبة.التجاهـتةالعلاقةهذهلأغراضاستخدما،التجا!تةالأبنيةلأحدالخارجيئالجدارفيمدغمان

الخارجمنممكنإلي!اوالوصول،للمستوطنةالغربيئالجدأرعلىمامكانفيتقعالمنفذينذاتالغرفة

دوقيحولكانالذيالأمر،الموللشرفةالعليابالحاقهَالغوييئالجدار6تصالقبل،الأقدامعلىسيرَا

الخارجيئ.المدخلهذاسذ،حقوقتفيوجرىالسور.خاكجإلىالسيرمتابعة

تحوي،مدفونةطناجرثلاثعلىعُثر،الغرفةهذهمنالخلفيئللجقءالمرصوفةغيرالأرضتةفي

كانوهكلذاالتعبير.صغإذا،كخؤنةآنذاكتستعملالأرضثةكانت.نقدتةقطعة561،مجموعهما

يحدثالغرباءمعالبضائعتبادلوكان.سكنهملغرفالخشبخةالألوأحتحتأشياءهميختئونالناس

الفتحةفيبض!اعتهأومالهالأؤلالفويقيضع!التجارئِالاتفاقيحصلعندما:التاليالشكلعلى

عندئذللسور.الخارجتةالجهةعلىالئانمِةالفتحةفيالمقابلةبالخدمةالنجارقيشريكهويقوم،الأولى

إلىبضعاعتهبإيصالالغرباءأحدقاملو.عينهالوقتفيالبضاعةأوالماليتبادلانالفريقانكان
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دُفعالماللكانه،معهبضاعتهأخذلولكن،.المقابلةالخدمةعلىالحصولإزاءبالقلقلشعر،الداخل

البضاعة.ضبطممكنَايكونأندونمنله

الخارجتةالأسوارفي،الثنلألتةالفتحاتعبرهذهالصغيرةالتجاريةالمعاملاتمن6لهذالنمطنجد

عدمفيواضحة!غبةالوهبانلدىأيضاكانتيهوذا.صحواءفياللاحقالزمنفيالمسيحتةللأديوة

هذهذكرعلىق!رانبمستوطنةالمتعققةالمراجعمنأيفييؤتَلمآنهالمستغربومنالغرباء.دخول

لكن.منستةلكنورمخابئاغالبَا،الأرضيةفيالمحفوظةالأرصدةوأعتُبوتالسور/فيالمحذدةالنوافذ

المنطق.منالكثيرينقصهالافتراضهذا

فيأ!صصبرسُاث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،
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الجلودمدبغة

غرفومعالخارجتة،للتجارةالثنائيةالغرفةهذهجنوبإلىيقعكان،التجاريةالأبنيةإطارفي

.قمرانمنقبيإلىبالنسبةمجهولاَسوأالأمر،بادئفي،السابقةغايتهظتتمجقعلها،التابعةالضخزين

deالأبأنكما Vauxبشكلاليومحتىينتهِلمالذيالحفوتات،عنالمؤقتتقريرهفياقتصر

لكنموقد.إلىإضافةهنا،استُهلكتالمياهمنهائ!ةكقتاتأنمنبذ،آنه،الاستنتاجعلى!ائيئ؟

معَا؟والنا!الماءاستخدمغرضلأقي

هناكالاعتبار.فيالأبنيةب!ذهالخاض!ةالمنشأتأخذناإذااللغز،لهذاماحلمنالاقترابيمكننا

ومسطح،طويلالأزلالحوضللماء.عازلةطينثةبمادةومطليانبإحكاممدغحان،كبيرانحوضان

ارتفاعيساويبارتفاعالأرضعلىمثتتالاَخروالحوضللماء.رأفدمع،الأرضفيمنحوت

الداخل.فيوصبْهبالدلاءالماءغرفمنبدّلاكالى،الحالهذهفي.الركبة

أثبتالخنقيبأنوالحقيقة.الغرضلهذاجذَامكلفةفالمنشأة،للغسيلمكانَايكونأنيمكن،هذا

والأرجح.التجاريةالأبنيةمنآخرجناحفي!ذلك،المستوطنةمنآخرمكلانفيكهذهغرفةوجود

الخطوطات.جلوددباغةفيأستخدمتالتيالمنشأتتضتمكانتالأبنيةهذهأن

أخرىأعمالمنينبعهاوما،الخامالجلدنقععملتةفي،مبنيئهوكما،المسطحالحوضاستعمل

التيالجلد،جهةلصقل،المطافآخرضرورئا،المرتفعالحوضكان.لذلكالخضمصةالموادبواسطة

منبهاالمرغوبةالنوعيهعلىللحصولالأخرىالجهة!ح!،بركانيئحجربواسطةعليها،سيُكتب

بعدج!اتتابع،مساعدةمواذتستخدمكانتثغجذا.رقيقةالجلدقطعتكونماوغالبَاالجلد.

يلتنالدباغةفيالساخنالماءوكانكاف.ا!تفاععلىالحوضحاقةالغوضلهذامنها.الاستفادة

الموقد.فوقكبيرمعدنيئقد!عققالغرصقولهذاالجلد،
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امموامَا،وترصنضربَاتُشبعالحيواناتجلودكانتحيث،الخامالجلودإنتاجعملتةخلافعلى

اللفائفمكتشفاتومن.الدباغةأثناءفردفيبشكلتُعالجالحيواناتجلدمنقطعةكككانت

ترتىكانتالتيوالماعز،الأغنامبدلأخرىحيوأناتجلوددباغةتجوىِكانتآنهنعلمالقمرانتة

التيالانتقالتةالمرحلةكانتهذهالدباكةعحلتة.الظبيانكجلدفشخا،عينفيالواقعةالمدبغةفيمحثيا

لإنتاج،أخرىعحلورشةككوبينتسبقها،التي،الخامالجلدإنتاجعحلتةبينعنها،الاستغناءيمكنلا

الرئيس.للبناءالأرضيئالطابقفيتحدثكانت،الخطوطات

إ

!حس!!!ءع!!!ىيرم

م!يي!

ببن
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الأخرىالتجاريَةالغرف

قُضيلانه،الباقيةالتجاريةالغرفتضغكانتالتيالأخرىالمنشأتعنالكشفالصعبمن

واضحَا.ارلرَاتتركأندونمن،قمرأنمستوطنةاحترأقأثناءعليها،

منخراطةوورشة،اَنذأكالنساءخصوصًافيهعَحِلىق،للصوفمغزلثمةكانأله،الظنأغلب

،المنحوتاتمنمختلفة!أنواعوالمعاولالوماحوأيدي،والحرأبالمنزلتةالأدواتمقابضإنتاجأجا!

،ستعمالاتالخضصةالصغيرةوالعلبالثيابوصناديق،الكتابةوعيدان،كالأمشطةوالملاعق

.آنذاكالخشبمنإنتاجهأمكنماكلباختصار،،أيمتعذدة،

6الصنادل/المثالسبيلعلىتتنج،كانتالتيالأحذيةتصنيعورشةعنأيضماليُستغنىيكنلم

.الأبوابأعمدةونصوصالصلوأتلحزمألمحافظأوالخطوطاتوسدأدأتالجلدتةوالأحزمة

يصنعالحذادهذاكانوربما.الماضيفيفيهاعملحذأدَأوكأن،التجارئةالأبنيةغرفإحدىتظ!ر

شناكل،نحاسيةوأوانيالنارتقليبومِحراكوشؤايات،الجدرانتة،والحقالاتالسرجحما،ت

البسيطة.الأخرىالحاجياتبعضكثلك،وسكاكينحرأبر،وس،ومفاثمِحأقفالاَ،مزاليج،أبواب

بحاجةسكانهاكانماكل،الإمكانقدرمستقلبشكل،قمرانمستوطنةفييصنعوهكذأ،كان

ما،وبدقةتفصيلئايُحذدأنالنادرمنالشراء.مصاريفمنالإمكانقدرللحذاليومثة،الحياةفيإليه

الأؤلثة.المواذإلىإضافةشراوهيتغكانومامحثيا،ينجزكانالذي
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الاجتماعاتقاعة

المنشأة،ا،جتصاعاتقاعةتقعكانت،الكتابةوغرفة،المركرقيالدراسةمكان،المكخبةجانبإلى

في.الجنوبج!ةمنالمبنىمنشأتآخركافت!التيالمستوطنة!هذهفياليومنةالحياةأجلمنالأهم

الصباحتة،للصلاة،اليومفيمراتئلاثيجتمعونالكاملونالأسالتونالأعضاءكانالقاعةهذه

والعشاء.الغداءوتناول

كلانتهاءعند.الاقلعلىسخينئلاثيدوماختبا!بعد،الأسافتينعند،الكاملةالعضوتةتمنح

خلالاكتسبهاالتيالصرفةكانتإذاما،فيهيُحذد،لامتحانيخضعأنالجديدالمننسبعلىكان،سنة

فيالحقيقتةالتقوىعنتختلف،التيالملحوسةالحياقتةالحكمةلديهكانتإذاوما،كافيةالفترةتلك

الئالثا،متحانأقا،للعضويةالأعلىالدرجةإلىيُرقىأنلهأمكناالامتحالىهذااجتازمن.التوراة

الكاملة.العضوتةعلىالحصولمنالمعنيئالعضويمكنفكان،بنجاحالمُجتار

الطعاموجباتوتناولط،وحدهصلواتهإقامةعليهكانبعد،الكاملةالعضويةعلىيحصللمومن

دائصَا.مشتركبشكلويكلوايصقواأنالكاملينالأعضاءعلىلِرافاكالطذلله،عكس!علىمنفودَاء

الطقستة.التنقيةيتطتبطقسيافعلأكئههذاكانلذا.صلاةالمشتركةالطعاموجباتتسبقكانت

قبلفيهالمرورعضوككعلىكبير،معمودتةحوضالاجتماعاتقاعةإلىالمؤذيالمدخلعند

الواجهةعندهذا،الغطسحوضإلىالمياهتوصيللقناةعرضيئمجرىوئمة.الغرفةدخول

الماءهذاكانواضحَا.انحدارَاالآخرطرفهافيتحويالتيالقاعةداخلإلىمباشرةيقودالشمالتة،

تناولأنبخاضمة،الطعاموجباتبعدأخرىوأوساخالأطعمةبقايامنالأ!ضلتنظيفيستعمل

الطاولةءعلى!ليسالأ!صقعلىيتغكانالطعاموجبات

إت!يثةيسقىكانلهاوالاستعداد،،المائدة!اجتماعاتالطعامأوقاتتُسئكانتذلك،رغم
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علىالطعامبوضعتقضيكانتوأليهودئةأورشليمفيالخاضمةالبيوتفيالعادةأنوالسببإ.المائدة

العاداتهذهألرتوقدحولها.يجلسونالاكلونوكانكبير،حذإلىانتشرت،منخفضةطاولات

على،أورشليمهيكلساحةفيكالحخاجعحلتا،يكلونكانواالأسانتينلكن،المتداولةاللغةعلى

هناتجريأنقط،الممكنغيرمنلكانهذا،الاجتماعبيتفيطاولاتهناككافتلوالأرصق.

الأسالتين.عندمألوفَاكانكماالصلواتطقسمحارسة

فيالهبكلخدمةفييُحارسكانالذيعينهللطقسوفقَاالطعامقبلتقامالمشتركةالصلاة

؟65:متىمثلاً)أنظروقوفَاتجريالصلاةكانت،يسوعزمنومنذ،اليهورتةالمجامعفي.أو!شليم

الصلأة،أجلمنركبهمعلىيجثونقديمَا،المصئون/فكانالهيكلفيأقا11c(.1813:لوقا

حينالمسلمينعندأليومنراهماهذا.الأرضجباههملتمسنالأمامإلىممدودةوسواعد!موينحنوق

الرأسجانبإلىاليدينراحتييضعون،سواعدهميمذواأندونمن.مجامعهمفيالصلاةيؤدون

هذافيبالسجود.عبادةأوسجودَا،يسقىهذاالصلاةفعلكان،القديمةالعصورفي.الأرضعلى

الحكامأمامالشكلبهذايسجدالمرءكان،القديمالشرقفيكقه.العالمفوقكستدالتَه،مهابةعنتعبير

هذ!كانت.للقتلسلاحَايديهفييحمللاأله،بوضوحتظهرانكانتاالممدودتانالساعدانأيضا؟

كتها.الأحوالفيلهمطيمالإنسانأدط،لئَهتودىحين،تعنيالحركة

مام.504!عرضهمترَا،وعشروناثنانقمرانفيالاجتماعاتلقاعةالداخليئالمكلانطول

واقفين،يصقواأنمنشخص025حوالىتمكنكانتهذهـالمساحة2.م01"حوالىمساحته

أخذناإذا،لكنالقرفصاء.!ضعجةفي،عينهالوقتفي،طعامهميتناولوابأنشخصأ05منولاممثر

رجالستةمناممثريصقيأن،الهيكللممارساتوفقَاالصلاةطقسأثناءممكنايكنلمآنهالاعتبار،في

علىم.لأ،51قدرهاأمامتةفسحةيتطتبص!كلوأنعرضيئ،ص!كلفيجنب،إلىجنبًا

هذهـالغرفةأننستنتجللمتقذم،القاعةمقذمةفي!كاففارغمكانإبقاءمنبذلاوآنه،الأقل

.الطعاموتناولالصلواتفييشتركونرجلاَستينحوالىلتسعصُقمت،
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مستوطنةفي،عينهالوقتفي،العيشل!مأمكنالذينالكاملينالأسالتينالأعضاءفإنوعليه

لماالأقصىالحذ،الأرجحعلى،يعكسالمكانهذامخططأدنئوبما.الستينعددهميتجاوزلم،قمران

عددأنعلىالباحثونيتفقلذاتسع.أنللقاعةيمكنتماأقلعددَأنتوفعفإننا،المهندستصؤره

الخمسين.يتجا!زلمقمرانفيالأسانتين
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فنلمداا

قاعةفيمنهاالمُستفادالرقعةمناشُنخجتالتيذاتها،الإحصائتةالقيحةهذهمننقترب

قمراق.مدافنفيالقبورعددمنانطلقناإذاا،جتماعات،

عنبعيدةدفنأمكنةإلىالأمواتنقلعادةعمومًا،،القديمةالعصورفي،انتشرتآنهصحيح

ا!قذسةالمدينةفييدفنوااناليهودفضل.أقربائهمرغبةأولرغبتهم!يقًاوذلك،سكنهممناطق

ليضمنيدفنأنيريدحيثإلىحيلألهلأشاءالمرءيختقلماوعادةب!ا.المحيطةالمدافنفيأو!أ!رشليم

إلى.الجثامينبنقلدائمَاتسمحتكنلمالمناختةالظووفأنهذأإلىأضف.ستتحققرغبتهأنبذلك

عيخه،وفانهميومفي،الأقلعلىالصيففصلفي!أو!شليممغالعلياالمناطقفيالمتوقونيُدفغاليوم

(هناكتوقوأالذينكلأنالظنيمكننا،الميتبالبحرالمحيطةالمنطقةمناخمنأيضاانطلقناواذا.أمكنإن

ثلانةمسافةتبعدكانتالتيفشخاعينمنإلأآخر،مكانمنيحمللموأ!احذاأيضا.هناكدُفنوا

قمرأن.منطقةفيمبعثرةعليهاعثرخشبتةتوابيتبواسطةوذلك،كيلومترات

مترًأخمسينمسافةعلىالمدفنهذايبدأ.فردتةحجرةألفتقريبًايحويرئيسمدفنقمرانجمه

يقعقليلاَ،العمقإلى.الميت؟تجاهـالبحرالمرلشرفةانقطاعحتىالمساحةويغطيالمستوطثة،شرق

حتزمناعتبارَاقمرانوادييتخطىحيث،الواديفيآخرويقع،المرلشوفةنتوءعلىصغيرمدفئ

مئتيالصغيرينالمدفنينهذينفيدُفنواالذينمجموعيقاربالساحلتة.الأراضيإلىالمرلشرفة

شخص.

هذ!فيحُذدهذهـالقبور.منوخمسونأكبعةفتحقموأن،فيجرتالتيالتنقيبعملياتأْشاء

.رجالعلىإلآالأخرىالقبورفييعثرولم،الرئيسالمدفنفيللنساءواحدقبر،7لتةالعشوالعئنات

يمكنلذاأيضا.للرجالبعض!الكن،وأطفالنساءقبورمنعديدعلىعُئرالجانبتين،المدفننِنفي

كانحينفي،قمرانفيالمتوقينالكاملينالأسانتينللأعضاءمخقعصَاكانالرئيسالمدفنأنالافتراض
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نساءإلىإضافة،الكاملةالعضويةعلىبعديحصلوالمالذينللأعضاءمخضصينالجانبتانالمدفنان

المنطقة.هذهفيالموتقدرفاجأهم!غرباء،واطفال

حوالىم.،68السنةدمارهاحتىو.ق.ما".حوالىتأسيسهامنقمرانمستوطنةعاشت

منالمتوفينعددتقريبَايوازي،الرئيسالمدفنفيالألفالقبورعددأنمنانطلقناداذا.سنة017

لم.أشخاصستةحوالىسخوئا،،منهمالمتوفينمعذليكون،الفترةهذهخلالالكاملينالأعضاء

الأقك.علىالعشرينسنإتمامقبلالأسانتينجماعةفيالكاملةالعضويةعلىالحصولممكنَايكن

جهةمنما.حذإلى!اقعيئسنوهوسنة،وعشريناثنتينكانالقبولعمرمعذلأنالظنأغلب

سنةثلافيتقريبَابلغواآنهمأقي،سنةa"-25بينتتراوحالقبور،في،المدفونينأعما!كانت،أخر!

العظمثة.الهياكلفحصأثناءتبيقكماوسطيا،

،قمرانفيكاملينأسانتينأعضاءلمكوثالوسطيئالزمنأنوالحساباتالخحديداتهذ!عبريختج

كثافةكانتإذاما،إحصائتةنظروجهةمنعمومَا،مهفًا،ليمر.سنينئحانييقارب،وفانهمحتى

،قصيرةلفترةقمرانإلىالقادمينعددكانوكملتققبات،تعزضتقد،سنة175خلالاالسكان

متوقع،غيرنحوعلىالموتداهمهمالذينعدركانوكمفيها،حيانهمقضواالذينعددكانوكم

بالنسبةضر!ريةليستالأسئلةهذه.معافينأصخاءمواطنهمإلىثانيةعاروأالذينعددمكانكمأو

الإحصائيئ.المعذلإلى

ئمانيةحوالىقمرانفيعاشيكونالسنوقيالوفخاتبمعذل،قحرانفيالإقامةفترةمعذلربطناإذا

فيأخذناعندماإليها،توضلناالتيالقيمةمنقريبالعددوهذاتقريبًا،كاملاٌأسانياعضوًاوأربعين

.الاجتماعاتقاعةفيالغوفةمساحةمنالاستفادةإمكانتاتالاعتبا!

نصفشغلوابعد،الكاملةالعضويةعلىيحصلوالمالذينمن،الرجالأن،نفترضالنهايةفي
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يكونبهذاوغرباء.وأطفالنساءا،خرالنصفوشغلالجانبتة،المدافنمنطقةفيالواقعةالمئتينالمدافن

النساءأنوالأرجحنساء.خمسإلىوأربعتقرييًامرشحينخمسةقمرانفيعاشواالذينمعذل

غيرأوالكاملينالأعضاءمنأرواجهنكانإذامانعرف،لكتنا،متزؤجاتكُنًهناعشنا!لوأتي

كانتالشتانأغلبأنوبما.متزؤجينغيرالرجالمن09%حوالىحال،كانأقيفي.الكاملين

نأأو،نسائهمعنمنفصلينكانواآنهمالافتراضيصعبسنة،35-25بينبينتتروأحأ!ارهم

.قمرانسكانمنقليلعددعلىإلآيصغأقهذايمكنلا.توفينكنأولئك

فيالإقامةلكن،للزوأجأعداءكانوأما،قمرانفيعاشواالذينالأسانتينأنإلىالنتيجةهذهتشير

.وجيزةلفترةهـانعلأنلانهمعنالانفصال،عينهالوقتفي،لأغلب!معنتْقمرأن
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والنومالسكنغرف

deالأبمنككقام5291،بدءفي2،الكهفاكتشافمنوجيزةفترةبعد Vaux،فريقه!

وسبعينمئتينمجموعهمافيامنظمببحث،متطؤعينكمساعدينوالبدو،ألائار،بعلمألاختصاصيئ

أوبعةحتىقمرانشمالكيلومتواتأربعةمسافةمن-الشحاليئالجبليئالمنحدرعلىطبيعتاصخزياكهفَا

أقا.بشريةلنشاطاتأثرأقيتظهرلمالكهوفهذهمنوثلاثينمئتينأنوتبثنجنوبها.كيلومترات

الحاضر.!منناوحتى.ق.مالرابعالقرنمنبدءَا،ممقطعبشكلفاستُعملتالباقيةالأربعونالكهوف

أشياءلتخزينكأمكنةأوكملاجئفالمشُخدمتالكهوفباقيأفا،للسكنأستعملفقطمنهاقليلعدد

منكانواهؤلاءمعظمأنوالأرجح.متقطعةفتواتعلىمحيطهافيأقامواالنينالناستخعنمتنؤعة

صخريا،كهفَاأربعينمنوعشرينستةفيعثر.الممطرةالشتاءفتراتفيالمنطقةهذهإلىألواالذينالرعاة

فسميكونأننظريا،،الممكلنمنإذا،.قصرانفيمُصنعةأوأنبقاياعلى،السنينأسفمرورمعأستُعملت

عحليا؟ممكنَاهذاكانهلولكن.الك!وفهن!فيسكنوأقدقمرانمواطنيمن

كانواآنهمفعدا.للغايةمحد!دةقمرانفيالقاطنينللأسانتينالفعلتةالسكنإمكانتاتكانت

الصباحتة،الصلاةلإقامة6المسنوطنةفي،الاجتماعاتقاعةفي،السبتيوم،دورفيباجتماعملزمين

يُسمحلاآنهعلىتنصنالملزِمةالصارمةالسبتيومتعليماتمنواحدةفإنوالعشاء،الغداءوتناول

هيهناالإشارةم.5".يقاكبماأي،ذراعألفعنتزيدمسافة!مدينته"عنبالابتعادكانلأي

قمرأنظروفعلىهذهـالقاعدةطتقتديأذأفعلتا.الموءبهايقومالتيالخطواتإلىلاالمسافةبعدإلى

ممكنَايكنولم،الخارجعنسو!يفصل!احقيقتةمستوطنةالمنطقةهذهفيالقاطنين"مدينة"تكون

عضولأيْممكنَايكنلمآفهيعنيوهذأ"المدينة!.هذهمنكجزءالمستوطنةمحيطفيالسكناعتبار

عنتق!لئامتومئةخمسمنأكزتبعدمسافةعلىالسكن،قمرانفيالعائشينالأسانيينمن

قاسية.عقوبةيوجب،هذهالسبتيومقاعدةيخرقآخرتصزفكل.المستوطنة

علىوالواقعة،الرمنموورمع،قموانسكاناستعحلهاالتيالصخريةالكهوفاممثرفإنوعليه

49

http://www.al-maktabeh.com



بأئجاه،قمرانوأديمنمترمئةئلاثبعدعلىفقط.سكنيةأغراضماتخدملمالبعيدالجبليئالمنحدر

أقاءالجبليئالمنحدرعلىالوأقعةالكهوففييسكنواأنللأسانتينأمكنقدكان،والجنوبالشهال

.قمرانعنبعيدَاكلم2و3إلىوأأقدرهامسافةعلىفتقع1،23,و11الخطوطاتكهوف

بينهامنمتنؤعة،لأغرأضمترمئةخمسعلىتريدمسافةعلىالوأقعةالكهوفاستخدامأما

،الصغيرةالحيواناترعاةاستعمالإلى،أساسبشكل،فيعزى،للمخطوطاتكمخابنأستخدأمها

بهمسموحًاكانهذا.إليهمالأقربالأخضرالجبليئالمنحدرطولعلىقطعانهميرعونكانواالذين

"المدينةهـ.عنتقريبَامترألفيبعدحئزفيأي،مضاعفةلمسافةالسبتيومفيحتى

المنحلركهوففي،مؤقتبشكلسكنوأ،قدالأسالتينبعضيكونأنيمكن،الحالاتبعضفي

محذدة،لمذةفُصلوأ،الذينمنهولاءوأغلب.قمرانعنمترمئةخمسمناممثرالبعيدةالجبليئ

وهذأ.حقيقتِةسكنشققتكنلمالكهوفهذهإلأان.مشتركهوماكلعن،خاطئتصزفبسبب

فترةإتان،للسكنمجفزَاوالعشرينالستةالكهوفهذهمنأقييكنفلم.الحديثةالأبحاثاممذتهما

وألاَخر.الحينبينإلآتستُعملولمالطبيعيئوضعهافيكقهاكانتفقد.قمرانفيالاستيطان

وأ،قمرانمستوطنةداخلعمليا،سكنوا،الأسانتينمنكثيرًابانالافترأضإلأيبقىلاوهكذا،

الفرضيةمنتخطلقتزالماالتقديراتأنجداالبدهيئمن.مباشرةلهاالمجاور!المرلشرفةمنطقةفي

عينمنأساستة،بصورةسكنوا،أسانيئمئةثلاثإلىوخمسينمئةمغقمرانفيكانبأنهالقا4للة

فيأوالجبليئالمنحدرطولعلىصخرتةك!وففي،الشمالفي3الكهفحتىالجنوبفيفشخا

الاستفادةإمكانتات؟لباتعبر،بهالمبالغالعددهذأتخفيضأنغير.الكهوفهذهمنقرييةاممواخ

خمسةقدرهوسطيئعددإلى،المدافنلنتائجالإحصائيئوالتقويمألاجتماعاتقاعةمنالفعلثة

موضوعإلىبالنسبةأيفماجديدةاَفاقَايفتحقمرأن/فييقيمونومرشحَاكاملاَعضوَاوخمسون

السكن.أملان
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تقويبًاشخصَالأربعينتتسعاناللتينالنومغرفتيعنسابقَاذكرناهماعبرالعددهذايتعزز

أئناءاكتشفتذلك،عدا.طابقينمنالمؤلًفالرئيسللبناءالمعلوقيالطابقفيعليهحاعثرواللتين

تقعالذي،المرلشرفةنتوءجنوبفيوذلك،وعملهمالمعتحينلسكنغرفأربعقحرانفيالحفرتات

المستوطنةيخترقالذيالطريقمنإلآممكنَاالغرفهذهإلىالوصوليكنلم.المستوطنةعليه

يأ،هذهوالنومالسكنغرفإحدىفي.الأقربالسكنبمنطقةمرتبطةالغرف4هذوكانتبكاملها.

مُلكَاكانتالبابلعمودمحفظةوعلىالصلواتحرممحفظتيمنواحدةعلىعُثر،Aالكهففي

نظامتة.سكنشقةسابقَاكان!الكهف"هذاا!،يُثبتماالأخير،للساكن

يستعملانأصلاً،كانا،اللذانوه،04لفافاتكهفا،القريبمحيطهافيالمستوطخة،خارجيقع

أ!بعةإلىلشخصينليتسع،متباينبشكلالداخلمنكم!مَانسبثا،الكبير،4الك!فوكان.للسكن

يكنلمالآخر.أحدهميزعجأندونمنواحد،وقتفيهنا/العيشبإمكانهمكان،أشخاص

وهناكواحد.لشخصسكنغرفةإلآالمرل،لشرفةذأ-لهالنتوءعلىالواقع01!الأصغرالكهف

يُعثرلملانه،الكتاباتقيتُذكرلملكتها،المرلشرفةنتوءاتعلىالواقعةالسكنكهوفمنالعديد

الذكر.تستحقالقدامىللسكانعظمتةهياكلوعلىلفافاتعلىفيها

المعتمينلسكنالأربعالغرففيهابماالمرل،شرفةكهوففيالسكنلهمأمكنالذينمجموع

هذأعلأللته،!يعيشمنهمقسمكان،الأقلعلى!جلاَعشرخمسةإلىعشرةمغيبلغ،وعملهم

بقمران.المرتبطةالأخرىوالظروفالسكنمتطثباتالحسبانفيأخذناإذا

نأالمؤكدمنفشخا.عينفيالموجودللبناءالعلوقيالطابقفيأخرىسكنغرفهناكوكانت

النقطةهذهفيأيضاسكنكما،الضرورةعند؟هناكيسكنكانالتجا!تةالمؤشساتمن!مدير

غرفةيحويالزراقيالبناءيكنلمإذفشخا،عينشمالالرراعتةالأراضيومدير،لهالتابعالمحاسب

الماشية.قطعانورعاةللدئاغ!نفتركفشخا،عينلبناءالعلوقيالطابقفيأماكنمنتبقىماأقا.سكن
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أعاليإلىالصيففيماشيتهممعينتقلونغالبَا،والماعز،الغنمقطعان!عاةكاق،حالأقيفي

ملالمةأماكنيجدونحيثيسكنونالرعاةوكان.الميتالبحرقربالرعيأماكنلندرة،الجبل

البناءفيتعيشالرعاةهؤلاءعائلاتكانت،الجبالطأعالىِفيإقاممهموخلال.لقطعانهوحظائر،لذلك

والحقائبوالسلل،المجدولةالحصائرأنوالأرجح.الدتاغينعائلاتوكنلكفشخا،عينفيالرئيس

يكنلمعملتا،.الغزلأعماليتولينكنالنساءأنكصاتنتجها،النساءكانت،القصبمنالمصنوعة

التجارتة.المنشأةهذهفيالعاثلةأفرادعنليُستغنى

،هناكيتوقىكانمنككأن،يعنيهذأخاصن.مدفنفشخاعينفييكنلمذلك،علىعلاوة

الرثيسالمدفنفيالكاملونالأسانتونالأعضاءدُفن،حالطأقيفي.قمرانمدافنأحدفييدفنكان

وإديطرفعلىالواقع،الجانبيئالمدفنففيفشخا،عينمنالباقونالسكانأفا،المستوطنةقرب

والتيالنساء،قبورمننسبياكبيرقسموجوديفشرماهذا.الميتللبحرالساحلتةالمنطقةقيقمران

المتعتقةالوظلألففيبالعملالمنطقةهذ!فيالعلأنشاتللزوجاتيُسمحكانإذالأولاد.بعضهايشغل

الرراعيْة،الأراضيوفيفشخا،عينفيالإنتاجيهبالمنشأت

يعني(هذا.المقتسةالمعحودتةلحقاماتحوصننعلىفشخا!عينمحيطفيالحفرتات6ئناءيُعثر،لم

أجتصاعاتقاعةفيبالوجودملزَمينكانوأهنا،المقيحينكقهمالكاملينالأسانتينالأعضاءأن

منمؤقئاإعفاءهولاءنالرتماوالعشاء.الغداءولئناولالصباحتة،الصلاةلإقامة،قمرانمستوطنة

فيأوالأعيادوأيام،السبتيومإلآالمستوطنةإلىيذهبونيكونوالمإنهمبحيث،الفروضهذه

الغرفمنعددوكان.قمرانمستوطنةفيالليلقضاءعليهمكانالضرو!ة،وعند.أخرىمناسبات

الحاجة.عندآخرينوإرؤار،هؤلاءلإيوأءيستعمل،قمرانمستوطنةمدخلعندالواقعةالصغيرة

كافِمكانبها،المحيطةالمرلشرفةعلىالوأقعةالسكنكهوفوجما،قمرأنمستوطنةأبنيةفيوكان

سكنوا،قمرانموأطنيبأنارثريا،المثبتوغيرالسائد،فالافتراض.هناكالمقيمينلككوالنومللسكن
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هو،اللفافاتلكهوفألمجاورالمحيطفيخصوصًاالاَخر،المحيطفي!امموأخخيمفي،أساسبشكل

موضوعئا.صحيح!غيرتمافاسطحيئافتراض

كهوفمنمموات،القديمةالعصووفي،هناكتكنلمآنهالجؤتةالصورأظهرتمؤخرَا،

علافة؟لةهناكتنشألمآنههذهـالنتيجةتؤكد.قمرانمستوطنةإلىالجيليئ،المنحدرعلى،الخطوطات

بانفصالالمنطقتينهاتينمنكلإلىالنظرينبغيلذا.قمرانوبينالجبليئالمنحدركهوفسكانبين

المجاوروالمحيطالجبليئالمنحدرعلى،اللفافاتكهوفقطتُستخدملمألههوهظ،فيالصحيح.تاتم

كيفيةعنالسوالأقا.هناكويناميسكنكان،قمرانفييعملكانفمن.قمرانلمواطنيكمساكنلها،

تمامَا.مختلفموضوعفهذا،الصخريةالكهوفإلىاللفافاتوصول

إ

!ح!!!ي؟ع!+يرم

م!ببه
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فشخاوعنِقمراقمستوطنةغاية

عينفيالتجا!يةوالأبنيةقمرانمستوطنةأنفيشكأدنىهناكليس،الحفرياتنتائجإلىبالنظر

العامدمارها،حتىتغييردونمنوبقيتتقريبَا،.مقمثةالسنةحوالى،عينهالوقتفي،بُنيتفشخا،

نمطخصوصَا؟،ذلكيؤكد،المكانينكلافيالسيراميكومكتشفاتالنقدفةالقطععنفضلاَ.م68

التفاصيلوكذلك،الخشبتةوالعلوتة،بمتانةالمدغصةالأرضتةبطوابقها،الجانبينعلىالرئيسةالأبنيةبناء

.الأخرىالكثيرةالمعحارتة

مرحلةهنا،موصوفةهيكما،قمرإنمستوطنةسبقتقدألهالحفرتاتأظهرت،أخرىجهةمن

جذَأبسيطةأبعادالبدء،في،وضِعتألهعمومَا،،الحسبانفييُؤخذلذانسبيا.الأمذقصيرةأخرىبناء

.كبرىبشمولتةوشعَت،الوقتبعضمروربعدلكن،قمرانلمستوطنة

اللازمةالمواذجُمعتثغمُسؤر.بناءفناءإلآقمرانلمستوطنةالبدائتةالمرحلةتكلنلم،الواقعفي

منالبناءحجارةواُحضِرتبعيد.مكانمنخشبيةودغاماتبألواحالتزؤدوتم.الأبنيةلرفعكقها

السكنإلىأضطز!االآخرينوالحرالتين،والنخارين،والبتائين،النخلألينلكن.القريبالجبليئالمنحدر

وزؤدوها،السبيقبلمازمنإلىالعائدةالقديمةالماءبثرتشغيلأعادواالأمر!بارئفيآخر.مكاقفي

علىوأخرى،الصغيرةالسكنغرفبعضبخيتهذهـالبئر،عندالمنحدر.نحوللمياهـمثجهبأنبوب

تصنيعفي!شغلتأفىأنأيصثاهنااُن!ثشتذلك،قبل.الطابقينذيالرئيسالبناءلمكان2خرجانب

لتصنيعالمشوقيللطينالبدءمنذحاجةثقةكانلآنهضرورتة،الأفوأن!كافتالفخا!تة.الأدوات

.قمرانسكانلحياةاللارمةالأدوات

سنواتدامتأيضا،فخشاعينوفيخصوصَا،قمرأنفي،المكلفةالبناءأعمالاننتصؤرأنيمكننا

،قمرانواديقيعالئاالسذأنشئالبناء،مرحلةوخلال.للسكنجاهزَاشيءكلأصبحأنإلىعديدة

والأراضيفشخاعينفيللمدبغةالمياهأنابيبومذدت.صخرقينفقداخلالمازةالمياهماسورةمع
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الخضص!البناءعذةكيلومتراتطولهالبالغالحاميالسو!أنويرتجحشمالها.الوأقعةالزراعيْة

دودطمن/وبُنيتالنخيلأشجارزُرعتكحا.الفترةتلكفيانجرأفشخاعينفيالزداعيئللاستغلال

لأوانِغرفةبنيتوأخيرًاكتها.الأبنيةمنالإفارةمسبقاحذدتكماالضوورية.المنشأتتأخير،

الوئيس.البناءفيالكتابةغرفةفيوالمقاعدالمنحتةبناءأنجركما،الاجتماعاتبيتفيمطبختة

التدريجيئ،التطورتعرفلمفشخاعينفيالتجاريةوالمنشأتقحرانمستوطنةأن،الواضحمن

الجدد.السكاندخولقبلانجر،شاملبناءلخططوفقًاالبدء،منذكقها،شتدتولكنها

إنتاجعلىالبدء،قيالتركير،وكان.واضحنشاطمركركانتقحوأنأنإلىالبناءمخططيشير

للتدولن.استعمالهيمكنالذيالجلدعلىللحصولالأولىمواحلهافيالجلودمعالجةعبراللفافات

دراسةأنغير.قحرانلسكانالدينتةالحياةإطارفي،ثانيةمرحلةفيفأتت،هذهـاللفافاتدراسةأقا

بنسخها.تقضيوظيفت!مكانتالتيللتصوصالناسخينمعرفةزيادةإلىأذتاللفافات

الخططلمفهومالتو!قلفيالحاسمةالبدءنقطةهي،،فكانتواللفافاتالجلودتصنيععملتةأفا

مدنمعالمستوطنة4هذبمفارنةهذاويتضحفشخا.وعينقمرأنفيوتحسينها،المنشأتلتلكالشامل

.أخرىي!ودتةوقرى

الماشةالحاجةبسببوذلك.القديمةفلسطينفيصعبةمسألةومعالجتهاالجلودإنتاجعملتةكانت

المواذومغالأشجار.بعفأنواعقشورتفرزهاكانتوالتي،الدباغةفيالمستعملةالتنئكماذةإلى

منيمكنلمهذ!كل؟أخوىعديدةومركْباتوالحمامالكللابروثالدباغةفيالمستعملةالأساستة

الدباغاتبناءمنبدْلاكانالدباغةمنتنبعثالنيالكويهة6لحالرووبسببعليها.الحصولالسهل

.والقرىالمدنفيالسكنتةالمناطقخارج

قليلة،حالاتفيإلآأرواجهنمنالطلاقعلىالحصولفيالنساءبحقالرتانيونيعترفلم

http://www.al-maktabeh.com



نأزوجها،منالطلاقطلبللزوجةيحقكانالتيالقليلةالحالاتبينمنخاصت.بعقدوذلك

هذه!اولآنهالبدءمنذالزواجعقدفيواضحَاكانولوحتى،مدبغةفيعاملزوجةالمرأةكون

كانتولوحتى،المدبغةجوارفيباستمرأر،،العيشيتحقلبالكادالمرءأنتفقمواوالرتانتون.المهنة

متوقرة.للزواجالأساستةالشروط

الصر!ف.القديمالأسلوبمنبد،الجلودلتصنيعتقنيةتطويرفي،بوضوحنجحوأ،الأسالتينلكن

عليهـاالحصولأمكن،معادناستعمالطريقمنوذللث،فضلىأومشابهةنخائجتقنيتهمحققتوقد

رواسبعلىاجريتالتي،الكيمائيةالتحاليلاستطاعت(حالأقيفي.كالبوتاسيوم،الميتالبحرمن

يُستغنىلاماذةهيالتيالتنتك،مادةمنآئاروجودعدمتثبتأنفشخا،عينفيالمدبغةأحواض

الدباغةطريقةكانتفيها.الكألسيومكربوناتمنكبيوةكقتةتوقرتبلالجلود،تصنيعفيعنها

التقنتةهذهأنالأرجحعلى.عادةمعروفهوعقاتاتم،بوضوح،مختلفةفشخاعينفيالمُطتقة

لمبالتثيد،المعووفة.6لقبالطرصُتعتلوتماالخطوطاتجلودمنفضلىنوعتةحققتالجديدة

بناءانشئلماوالآالأخوى.الدتاغاتمنالمنبعثةالكريهةالرائحةالجديدةالطريقةهذهأيضاتستب

المدبغة.أحواضمنفقطأمتارعشرةمسافةعلىفشخا،عينفيوالتجارةللسكلن

ملاصقةالمستوطنةتكونأن،الرئيسةشروطهاكأحد،أوجب،الجديدةالطريقةهذهاستعماللكن

الموادمنالمطلوبةالكبيرةالكمتاتاستخراجآنذاكممكنَايكنلمآنهالظنفأغلب.الميتللبحر

ينتجونالأسانتينجعلالذيالسببهوهذاكانرتحا.الداخلإلىونقلهاالميتالبحرمنالكيحيائية

الجلودتصنيعفعصلية.الميتالبحرعلىالواقعةالمقفرةالأرضفيويصتعونهـاالخطوطاتاجلود

أيضما،عينهالوقتوفي،الميتالبحرمنال!صنيعوموادالماءمنكييرةكقتاتتطتبتالتي،الخام

.مباشرةفشخاعينفيالميتالبحرشافىعلىتجويكانت،للشطفالعذبالماءمنكبيرةكفتات

أممثر،عاملةوقوى،الخامالموأذمنأقككقتاتنسبئا؟،تطقبتوالتي،الأخرىالتصنيععملتةأفا

المناخحيثباتجاهـقمران،الميتالبحرعنالشيءبعضبعيدة،العاليةالمرلشرفةعلىتجريفكانت
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العحل.منالنوعلهذااممثرمناسبَاكان

تصنيعأجلمنالجلودعلىللحصول!الماعزالغغمنكبيرةقطعانًاقموانسكانرتى

أفااللفاثف،جلودلتصخيمخامكصاذةالحيواناتهذهجلوداستعملتفشخا.عينفيالخطوطات

.المفيدةالحيواناتهذهتربيةتعزيزفيساهمت،ثانوئةمنتجاتفكانتوحليبها،وصوفهالححها

:اللفافاتإنجازأغراضأجلمنقمرانمستوطنةفيمختلفةأبنيةأربعة،الأقلعلى،استُخدمت

الوأقعةوالمكلتبة،الرئيسللبناءالأرضيئالطابقفياللفائفإيخاروغوفة،التجارتةالأبنيةفيالمدبغة

إضافة.العلوقيالطابقفيالكبيرةالكتابةكرفةوأخيرَا،نموذجتةمخطوطاتعلىتحتويوالتي،هناك

والححام/،النوموغرف،طعامكغرفةأيضاالمُستعطَةالاجتماعاتوقاعةالمطبخكانالأبنيةهذهإلى

هذهـالمستوطنة.في،عاتمبشكلمتوفرَالحكانماكلوالحظائر،التخقلنوغوف،الطقسيئ!الحمام

لتشغيلوذلك،الأولىالمرحلةفي،فأنجرت،الجبالمنالمياهتجزالتيالميا!أنابيبتمديداتأقا

فخاريةأدوأتد!انتاجوالمغسلوالمطيخكالشرب،الأخرىالمياهصرفمجا،تفيأقا.المدبغة

ممكنَا.المجاورالمحيطمنعليهاالحصولكالأبكثير،أقلالمياهمغكقتاتتكفيفكانتوالحتامات

مستوطنةبناءأثناءالبناءوعقالالقدماء،الإسرائيليونالمستوطنونطوبلى،لوقت،فعلهماوهذا

السنة.مدارعلىالملبغةفيللماءالكبيرالاستهلاكبسببضوورثاالجبلفيالكبيرالسذكاذ.قمران

إلىالعائدةاللفافاتأغلبانجرتإذ،الخطوطاتجلودمنالضخمالإنتاجهذاأغراضأنيبقى

البُردى،ورقمنأو،أخرىجلودأنواعمنفقطوقليلوماعز،غنمجلودمن،قحرانمكلتشفات

الدراسةمتطقباتأجلمنأوللحوئفات،عديدةنسخلإصدارإنتاجهامفهلتمامَا.واضحةكير

تأمينها،المصكنمنكانكتهاهذهلكن.الباليةللفافاتبديلةنسخلإنتاجأ!،هناكالمقيمينللأسانيْين

.قمرانفيالجلودلإنخاجالإنفاقإلىإضافةالكبيوالعناءهذاتكتدبدلاأخرىمصادرمن،بسهولة
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هنا،أعذتالتي،للفافاتالمكلفةالصناعةأنفشخا،وعينقمرانفيالأثرتةالأبحاثنتائجبينت

لتقويدالبدء،منذ،قمرانفيالجلدمصانعأعذتفقدالمحقتة.الحاجةمنيسيرَاجزءًاإلأتلمتلمم

وللحمارسات،للدرأسةالضروهـتةبالخطوطات،المنطقةأرجاءفيالمو!عة،الكثيرةالأسانتةالجصعيات

الدينتة.

يكنلممالتيالبضائععلى،اللفافاتتصنيعإيراداتطريقمن،الحصولقمرأنمواطنواستطاع

لم.والمعادقأ(لسرجوزيوتوالخمر،،بخاضمةكالحبوب،المحقيئإنتاجهممنعليهاالحصوللهمممكلنَا

والبضائعالغنموأصواف،الخامالجلدمثلالأخرى!المحقتةالمنتجاتبيعمنالناتجةالإيرادأتتكن

كانوافمرانسكانأنالظنوأغلب.قمرانقيللعيشالإضافتةالاحتياجاتلسذكافيةالفخارتة،

آخرين.يهودإلىالمفيدةالأخرىوالكتبالكتابتةالخطوطاتيبيعون

،الباحثونريطنصا،ق.م.أ""السنةحوألىكُعب"،التأديب"لنظامحديثمؤلَفيحتوي

لتهتئالصحراء/إلى!اخرج:يأليمايقولإرشادوالنعن.قمرأنمستوطنةتأسيسوبينبينهداثفا،

فيوأسعةطريقًام!دواالصحراء،فيالرقيطويقهيئوا،مكتوبهوماعلىبخاءً)القَه(،لهالطريق

الأفبياءأظهو!الذيوالتعليم،التوراةتعليمهوهذأ3(.4:")إشعياءإلهناأجلمنالمقفرةالأرض

القذوسإ.روحهعبر

يأ،الكتابجزئيتعقمإمكانيةتأمين،بوضوحهو،الصحراء"،في،إهناكيحدثأقينبغيما

وكأنهالإرشادهذايفهمماوعادة.أخرىمناطقفيممكلنغبرنحوعلىالأنبياء!وكتبالتوراة

كانلماذاهويطرحالذيالأساسالسؤأللكققمرأن.لمواطنيالكتابيةالدراسةإلىفقطيشير

دونمنيبقى،الميتالبحرعلىلماالمقفرةأالأرضفيأوالنائيةالصحرأء"9فيهذايحدثأنينبغي

بالمعنىهـصحراء!لأورشليمالمباشرالمحيطيعتبر!اأنللأسانتينالممكنمنكانفقد.جواب

للكلمة.الحقيقيئ
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فيالطريقإتهيئةعنالحديثارشاءالتفكير/وهو،السؤالهذاعنومقبولممكنجوابثقة

الأولى/للمزةتقنيا،متاحًاصارالذيمنها،الكتابتةوخصوصَاالخطوطات!تصنيعبأبنيةالصحراء"،

إلهنا"للوقيالطريقإتهيئةصارتلاحق!قتفي.واسعنطاقوعلى،الميتالبحرعلىالصحراء،في

للكتبالمكثفةالدراسةلإمكانتةالحتمتةالأسبابخلقأي،للفافاتالضخمةالإنجازعملتةأيضاتعخي

المنطقة.قيوجدتأينما،الكثيرةالأسانتةالجصعتاتفيالمقتسة

لداربناءإلآليستفشخاوعينقمرانمستوطنةإنالقوليمكننا،الحالتةظروفناعلىهذاطتقناإذا

مصنعمع5+كا!"،ولفيالكلألولبكتةالمقذسالكتابدارأوالألمانيةالمقلأسالكتابجمعتةمثلنشر،

طريقمنتوكيلاَوأعطىسبقنفسهفالئَه.إرسالومركر/كتبتجليدوورشة/ومطبعة،خاصنورق

تأسيسهم.علىقىننصفحوألىبعدذلكالأسانتونلتىهذا.النشر"داربهتأسيسإشعياءالنبيئ

اللفافاتإلىالكبيرةالحاجةسذممكنا،يكنلم/الخطوطاتجلدإنتاجفيالصروفة6لقالطرفبيواسطة

.جديدةوتقنتاتطرائقإلىالحاجةنشأتهكذأأعضلألها.منالالافعند
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قمرإقمستوطنةمصير

التعزفزالماكلبأن،الانطباعلدينايتوتدأنيُمكن،ق!رانفيالحفرتاتإلى،اليومنظرناإذا

.مق!05السنةحوألىالمستوطنةتأسيسمنذتغيير،دوقمنظكهنا،موصوفهوكحاممكنَا،إليه

بعيد،حذإلىصحيحالكللامهذأ.منتظمبشكلالفترةطوالاستُعمِلوآنه،م68السنةدمارهاحتى

التحديد.بعضإلىيحتاجلكخه

اليهودقيالموزخالم!لكةآثارهعنيخبر،قوفيزلرالضرب،.مق31السنة

(093-0371,F1avius Josephus (Bellum?الزلرالهذاهذم.الميتبالبحرالمحيطةالمنطقة

قدرهالمسافة،المرللشرفةالشوقيئالقسمهبوطإلىوأذىآنذأك،قلألمةكانتالتيالأبنيةمغقسحًا

أساسفيالناشئالتصذعر،ية،أليومحتىممكنَا،ومازالأليد.كفأعراضثلاثةأوعرضينحوالى

علىقادرغيرجعلهالذيالأمرالمعمودتة،حقاماتمنواحدَاطوليئ،بشكل،اخترقلانهالبناء/

إلىأذى،المستوطنةمنأجزاءفيحريقَاالزلرالهذاوستب.للاستعمالقابلغيروتاليَاالماء،ضبط

المشغل.سلانياستسلام

كانتكماتمامَا،مدغمبسورجزثيا،ثانيةبُنيتأووالمنشأتالأبنيةبعضاصلحتبعد،مافي

المتداعيةالمطبخيةالأوانيغرفةأوالمُتصذعالحوضمثل،الأبنيةبعضهُدمأخوى،ناحيةمنسابقَا.

كسُ!.جديدةبطريقهَجديدةأبنيةالمهذمةالأبنيةإلىأضيفت،عذةأماكنفي.الطعامكرفةفيالواقعة

مقاعدتمديد!جرى،المحفوظاتغرفةإلىوالمؤدّي،للمكتبةالتابعةالمطالعةغرفةقيالقديمالمدخل

لكن.التجارةغرفةحائطفيالفتحاتإلىالمؤذيالخارجيئالمدخلواغلق.هناككانتالتيالجلوس

تغيحر.أقيدونمنحالهاعلىبقيتالرئيسةالمنشأت

تصنيععملتة،طويلةزمخيةلفترة،أوقفتبحيثجدا،كبيرة،الزلرالأحدثهاالتيالأضرأر،كانت

لم.قمرانفيالخطوطاتتصنيعبعحليةالمرتبطةالأخرىالمؤشسماتوكلفشخا،عينفيالخامالجلد

)حتىالملكهيرودسلحكمالمتأخرالوقتإلىتعودفشخا،عينوفيقمرانفي،نقدتةقطععلىيُعثر
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بدءإلىترقىالأقل!علىنقدتةقطعهَعشرةإحدى،المكانينكا،!ا،اكتُشفتحينفي.إ..مق4سنة

بكاملهالمستوطنةمجقعأن،عادة!يفترضلذلك.م،.ق31السنةحتى.مق4،السنة)منذحكمه

عامًا.ثلاثينطيلةيستعمللم

لحكمالمتأخرةالفترةخلالانجرتآنهاإلى،بوضوحتشير،كحيرةلفافاتقمرانكهوفقي

نتائجإنحتى.قمرانمستوطنةغيوآخرمكانفيحصلهذايكونأنهـدصعب.الملكهيرودس

مخطوطاتلانجا!كفرصةالزعنتةالفتوةمنالاستفادةجرتآنهتوكدالخطوطاتعلىالبحث

حئى،كانتأخرىبلفافاتالمكتبةمحتوياتواتمام،بجديدةالباليةالنسخولتبديل،نموذجيةجديدة

بعدطويللوقتكَفَت،الخاضة،الحاجةهذهسذأجلمن.المحتوياتلفهرستابعةغير،الحينذلك

الكبير.ل!نتاجتلبيةسابقوقتفيأعذتكانتالتيالخطوطاتجلودمخزونات،الزلزالحصول

وافِ،بشكلفأصلحوا،،المعتادةالأعمالامنقسمَاقمرانفيالأسانتينمنأقلعددأستأنفهكذا

هممنمعالتجارةفغابتقليلأ.إلآبهمالمحيطةالبيئةمعيتواصلوالملكنهم،لذلكاللازمةالأبنية

القائلالتصؤرأقا.الوقتذلئاإلىتعودالتيالنقدثةالقطعغيابيفشرالذيالأمرالمستوطنة!خا!ج

اَخر،مكانإلىبكاملهاالغنتةمكتبتهمونقلوا..مق31السنةفيقمرانغادرواكقهمالأسانتينإن

إلىبكاملهاالمكتبةاعيدتالسنينمغعشراتبضعمضيبعدثغ،أورشليمألهيفترضماغالبَا

مقبولاَ.يكونبالكادلكنهجيد،تصؤرهو،قمران

البهودتة.وقرىمدنفيالأسانتينعنديومثاالمستعملةالخطوطاتاستهلكتطويلتوقفبعد

تكلفةبإنةيُضنأعلآ،الرمنمنفتوةبعدتقزر،لذا،كافيًا.أخرىمناطقفي،بديلةنسختصنيعيكنولم

بعدألانتقالتة.الفترةفيذلكتمسابقًا.كانكمافشخا/وعينقمرانفيشيء،ككبناءيُعادوأن

تصنيعا+نَار،تؤكدهماوهذاكبير،بنشاطأعيد،،المهذمالرلرألحدوثعلىعذةسنوإت

نهاثئا.بكاملهالمشروعبإبادة،م68السنة،الرومانقامأنإلى،الخطوطات
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قسمَافقطفكلانكتها،المكلفةهذهـالمنشأتمنتنشيطهاعيدأو،الوقتلبعضقائمًا،بقيماأقا

الأبذكرهالذيالمسيحيئ،المؤزختقررمنهذانستنتجفشخا.عينفيالزراعتةالمخشأتمن

de Vaux7391)/كعابهفي"Archaeologyand the Dead SeaScrolls"،175.ص

الرفادمنمجصوعة،السنينبمئاتقمرأنهدمبعد،هناككانتالمسيحيئ،الممرخحسب

أحدإلىزراعتهااوكلتط،الميتالبحرعلىبسلألينوامتلكواميود؟خربةفيعاشواالمسيحيين

،هناكإلىوحدهحمارهميرسلونكانوأالخضارإلىيحتاجوقالنشاكهولاءكانكقما.الموظفين

أصحابهإلمىويعودبالخروناتويحُقل،المرارعبيتعلىبوأسهفيددتئ،التححيلخِرَجةظهرهوعلى

ثانية.

المكانانيتصلفشخا.حينشمالكيلومتراتتسعةمسافةعلى،الجبلعلىعاليَاميردخربةتقع

قدقمرانفيالزراعيةالأرضأنفيشك،أدنىهناكليسهكذا،.قديمممرطريقمنببعضبعضهحا

لمالمطيعالحيوانهذاأنلوبها.يهتتممنيوجديعدلمحتتىجضة،خدماتبتقديمأيضااستمزت

هذاعنوالعقرير.القديمةالرراعتةالمنشماتاستمرارثةعنشيهحاعرفنالما(وييهجهالمؤزخهذايدهش

!حاضرها.قمرانماضيبينرابطآخرهوالحدومالحمار
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اخطوطات!و!-5

الكبير.بلينيوسهو،عديدةبأموووم!تتممطلعرجلفسوفيوس،ثو!ةأثناء،م97العامتوقي

القيصرقيارةتحت،المستوىرفيعرومانيئكضابطِأورشليمحصارفيشارك،م75العامربيعفي

المُنجزالشاملالرئيسكعابهفيلاحقَاروأها،والأرضالناسعنالمعلوماتبعضلنانقلهذا.تيطس

،.الطبيعيةهـعلمبعنوأنم،77العام

الشرقيئالشاطئعنحديثهبعد،بلينيوسيصف،الخامسالكتابمنعشرالخامسالمقطعفي

التيجديعينمدينةإلىي!طؤ!اأنقبل.الجنوبإلىالشمالمنالشماليئشاطئه،الميتللبحر

الرابع،المقطعفي،يذكرمنها،الجنوبإلىالوإقعةمسعدةدالى،م68الصيفالرومانخةالقؤاتهدمتها

6لحالروعنكافيةمسافةي!عدونإإنهمعنهمفيقولهمنها.الشمالإلىوحيدكامتدادهـالأسانتين"

مثيللاللد!شمئيرةمعزولةقبيلةواتهكل(،المأهولةالمنطقة)نهاية(لساحلمنطقةفيالمضزةالكريهة

كان.فقطالنخيلأشجاربصحبة،مالهدوقمن،متعةكلعنمُعرِضةنساء،دونمنعاشتلها،

الحياةمناليائسون،هناكإلىكثيرونأنتقلإذالجدد؟القادمينعبرمستمزازديادفيعددها

النحوهذاعلى.الأسانيينتقاليدلتبنيمدفوعونبأن!مويشعرونالقد!،!طأةتحتوالرازحون

النحوهذأعلى.للتصديققابلغيريبدوهذاأنرغم،القرونفا3منذأحدفيهايُولدلاقبيلةقامت

للأسالتينه!مئمرَاالحياةمنالآخرينسأميصير

آنذاكتبعدكانتالتيقمرأنمستوطنةغيرهنا،مقصودًايكونأنيمكنآخرامكانثقةليس

قطيعيشوألمالرجالأنبتنتالحفرتاتأنصحيح.الميتالبحرشاطئعنواحدكيلومترمسافة

الوجورفييستمزوأأنحقارجواالأسانتينأنتفيداللفافاتأنوصحيح؟مالأ!نساءدونمنهنا

الكتابيئأليهودفيالتقويمبحسبالذي،العالممنأقدمبأنهميدَقدوالمولكتهما،االقرونفلا113

.بلينيوسعندالمعنتةهيقمرانأنفيالشلثيمكنلا،ذلكمع.سنة5منذإلأيقملمم،07السنة
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ثتمما،منطقةأهاليمنالستاحيسمعهتماقريبوهو.بالخيالمليءبلينيوس!صفأنفيشلتلا

لو.البعيدةالبلادبغرابةالمنشغفينالمستمعينيُدهشوالكي،الخنميقمغبكثير،عودتهمعند،يروونه

منذهُدمتقد،جديعينمثل،المستوطنةهذهأنلرأى4آنذاكقموانإلىبزيارةقامبلينيوسأن

علىمهضةمعاصرةشهادةبلينيوسذكرهمايبقىذلكمعواحد.أسانيئفيهايعدولمتقريبَاسننين

.قمرانفيفعليا،سكنوا،الأسانتينأن

إ

!ح!!!ءع!!+يرم

م!بب!

ببن

،11

http://www.al-maktabeh.com



قمراقدمارتاريخ

مخ!لفةمكتشفاتثلالةبينالتوفيقتمإذاتقريبَا،بدقةقمراندمارزمنتحديدالممكنمن!الما

deالأبفعلكحا،التاهـلخيئوالتقليدالنقدثةالقطعإلىففطهنانلجألمن.البعضبعضهامع Vaux

Archaeologyand.4.")36-أمقنعبأسلوب the Dead Sea Scrolls,,7391)S،بل
الختلفة.الكهوففياللفافاتحالةدراسةأيضانضيف

النقديةالقطع

اليهود،كانالحينذلكمنذم.،66العامفلسطينفيالرومانتةللسيادةاليهودمقاومةبدأت

التيالكئيرةالنقدنةالقطعبينمن.المقاومةسنواتتوا!يختحملجديدةنقدتةقطعَاسنويايسكون

بدء-الثالثةالسنةإلىتعودولاللصقاومة.الثانيةالسنةإلىقطعة83تعود،قمرانفيعليهاعُثر

يهودثةنقدئةقطعأقيقمرانفيفليساللاحقةالفترةفيأقاقطع.خمسإلآما،68العامآزار/نيسان

طبقةفوقالمستوطنةبقايافيكقهاموجودةرومانتةنقدتةقطعهناكبل،المقاومةزمنمناخرى

الثالثةالسنةمنالنقديْةالقطعققةأيالئتيجة،هذهتؤكد.قمراندمارجزاءمنالناشئةالحريق

منا!رعلىثلالةأوشهرينبعدم،68آذار/نيسانبُعيددقرتقدقمرانمستوطنةأن،للمقاومة

ربيعها.بدء

التاريخىالتقليد

كواحدالجليلفيالمقاومةفيشخصيااشتركالذي،فلافيوسيوسيفوساليهودقيالموزخيروي

الوحدةأنيرويهتما.ودقيقاجامفقملبشكل،الرومانضداليهـودتة"الحربأ،العسكريينالقادةمن

ئابتًامعسكرَاهناكوأقامتأريحامدينةعلىم،68حريران21في،استولتالعاشرةالرومانتة

هذهزحفت،م07السنةفي.رومانتةقؤاتذلكقبلالمنطقةهذهفييكلنلم"ح!(ولول،0454.)

أريحاعلىاستولتعندما.أورشليمعلىللهجوم،جندي005+حوالمىتعذكانتالتي،الكتيبة

لروما.قيصرًاالتاليةالسنةفيأصبحوالذي،إلاملبضعةهناكأقامالذي(فسباسيانعدادهافيكان
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يجهلونالذينالناسبعضبتقييديأمربأننفسهيستيكانفسباسيانأنيوسيفوسيروي

بأفييقومواأندونمنيغرقوالمفعلاًكانوأإذأمابنفسهليرى،الميتالبحرفيوقذفهبمالسباحة

عنها.أخبرهقدأحدهمكانحمل،قؤةفعليالديهكانالم!ت،البحرماءأنلهوثبتجسدتة.حركة

كانواوآنهم،الرووسمقلوبيالقاربمنالبحرإلىيدفعونكانواالناسأنيوسيفوسويروي

(Bellum,4)477..الأعلىإلىور،وسهمبسا،مالماءسطحإلىيعودون

لمالذينالقليلينالسكان،يوسيفوستقريرإلىأستنادًا،الرومانذبحأريحاعلىالاستيلاءعند

فييرمونكانواالذينأولئكأتىأينفمن(451.4Bellum-)452.المناسبالوقتفييهربوا

خمسةإلآتبعدلامسافةعلىقمرانتصبحأريحا،منالميتالبحرإلىجئخاإذا؟الميتالبحر

بل.فقطألاختبارلإجراءالميتالبحرإلىجاءفسباسيانيكونأنالمعقولمنليس.فقطكيلومترات

الوحدةمنجماعةمعزحفأريحا،علىالاستيلاءمنقصيروقتبعدآنه،،الافتراضيرتجح

الوحدةأصطدمت،وهناكالأعدأء.أرضفييجدهأنيمكنماليرى،الجنوببلأتجاهالعاشرة

الأسانثين،الأسرىببعض،واختبرت،مفاجئهجومفيفهذمتها،الصغيرةقمرانبمستوطنةالعسكرئة

الميت.البحرحملقؤة

الذينهمقحرانسكانوأنالنحو،هذاعلىسارتالأموركلأنمنالتتهديمكنلاآنهصحيح

طريقت!م،علىيوطذوا،أنالرومانعندجرتالعادةأنْغير.التجربةهذهخوضإلىاضطزوا

معاقلمنيطقرونهافكانوأالجديد،وحداتهمبمقزالمحيطةالأخرىالمناطقفيالأمن،الممكنةوبالسرعة

العسكرقيالتكتيكهذاكانفيها.مضادةقؤةأقيحشدللمحاربينيتاحأنقبلللمقادمة،محتملة

مناطقتقعكانتالرومانتة،المقايشىحسب.لهملوحدالجديدالدائمالمقزحمايةاسترأنيجيا،،يخدم

الجنوبإلىأقاأهـلحا.فيالجديدالوحدةمقزمحيطفيالوأقعةالقويبةالحمايةمنطقةفيقمرأنمثل

تنتهي،كانتالسلسلةهذهعند.الميتالبحرمعسدأتشكلفشخاعينعندالجبلتةالسلسلةفكانت

بأريحا.المحيطةالمنطقة،الرومانإلىبالمسنبة

3؟أ

http://www.al-maktabeh.com



وأن(حؤيوأن12فيأريحافيحدثما،التجارتةالاتصالاتطريقمنفورَا!،قمرانسكانعلم

قصير.وقتفيسيحدثمالديهمفاتضحءثابتمعسكرببناءقاموابل،زحفهميتابعوالنالروممان

لجكهطنمماأهغ.لحظةأقيفيتجريقدوسلبن!بلعملتةتحشبوادلكنهم،قحرانت!ديميتوقعوالسم

مكتشفاتتظهر.الممكنةبالسرعةمأمنفيوضعهاالمفروضمنكانالتيلفافالهم،قمرانسكان

الخطوطات.إنقاذأثناءبالتفصيلحدثوماذاهذا،فيهاحصلالتيالسرعةقمرانفيا!كهوف
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لكهوفافيللفافاتاحالة

التيتلكخصوصًاجتد،بشكلوالمحفوظةالأهتماللفافاتبانتقاءقمرانسكانشرع،المكتبةفي

تمامَا،كاملاًفعلاَزالمامامخطوطكانإذامافيالشلثحالفي.أخرىلنسخكنماذجاستُخدمت

إلىجانبًاتُوضعفكانتذلك،6لناءتلف!ايُثبتكانالتياللفافاتأقا.النهايةإلىالبدءمنيُقرأكان

لعلمفحصهايجرلمأخرىلفاقاتهناكالبدء.نقطةإلىثانيةلفهيُعدلممنهاصالحَاكانوما.حين

الكهفإلىونُقلتفخارئةجوأرفيووضعتبكتانالخطوطاتلفت.صالحةبأنهاقمرانسكان

49العامالبدوأكعشفهوالذي،كلم،13يبعدالذيالصخرقي Vلمأ".سُقيالذي،كهفكاؤلأ

الكهفإلىالمؤذيالمدخلسُذ،النهايةفي.لفافةا00منأقكمعإلآالكبيرةالعنايةبهذهالتصزفيتتم

الذيب،مححدوصلوعندما.الخارجمنإليهالتعزفيمكن،بحيث،صخرةبواسطةمحكمَاسذا

.باحكاممغلقًايزالماالكهفهذاكاق،الأعلىالمنورعبرالكهفهذادأخلإلى،أ47Lالعام

،أخرىفخاهـتةجرارفيفحُشرت.أهقتةالأقلاللفافاتصا،حتةدرجةفحصالبدء،في،ليتغلم

.الشمالبآئجاهواحدكيلومترمسافةعلىيقعكاالذي3الكهفإلىونُقلت،كتانيهأغلفةدوقمن

جرارأيضاوطورَا،منفصلبشكلالخطوطاتمنوحزمفاركةفخاهـتةجرارتارةنُقلت،ذلكأثناء

محفوظةلفافاتحصرَانُقِلتإئباثه،يمكنماقدرعلى.بلفافاتسابقَاعُتئتقدكانتفخاهـتة

فيالموجودةالموأذولاالمتضئررة،أوالتالفةتنقلولم"،3الكهفإلىماحذإلىجتدبشكل

.المحفظات

صالحةترالماكانتالتي،اللفافاتككنقلعلىصقصواالمَمرانتينأنالأرجحعلى

علىتزيدمسافةضلىمنحدرعالِعلىمكانفييقعالذي3"الك!فإلىالمكتبةمن،للاستعمال

جذاأمينَامخبأكانلكنهتقريبَا.ساعةهناكإلىالسيرهـسشغرق،مستقيمبخط،كيلومترين

حوألىبعدويصلالمنحدرطولعلىيقودكانممزبواسطة،الأحمالمع،إليهالوصولوبالإمكان

أستطاع.أفضلبشكلللسيرمهيأةأرضإلى،11الكهفمنبالقربجنوبًا،مترَاوخمسينمئتين
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منحتىأوالمنحدر،سفحأمتدأدمنأقتربواإذاالخبأهذايكتشفوالنالرومانأنالتتهدقمران-كان

ون!بها.قمرانلسلب،الميتالبحر

جتد.بشكلأريحاحتىبكاملهاالمنطقةروية"3الكهفمنالناظرباستطاعةهذا،إلىإضافة

إعلاموظيفتهكانتقمرأن،لسكانمراقبةمركز،الحرجةالأوقاتفي،هناككانآنهنفترضلذا

قديكنلمالإنذار،جرسدقوعندما.الجنوبباتجاهالرومانيةللوحداتتحركاتبأقيالسكان

.الأحوالأفضلفي،لفافةوأ!يعونومئةفخا!تة،جرةوثلانينخحسمناكثرالخبأهذاإلىوصل

بشكلحجربواسطةبسرعةالك!فهذامدخلسُذأ!يحا،منقادمينالروماناقتربعندما

بخاضمة،الساحلمستوىمنسهلاَكانالكهفهذافييعملونكانوامنإلىفالتعزف.فقطموقت

أمرَأالعحلفيالكييرةالسرعةكانتلذاكون.يتحرٌالرومانكانعندماالبلارالصباحنسيممع

مطلوبَا.

جرارثقةلهايكنلملفاقة،عشرينمناممثروُضعتإذ،متأخرةأخرىمخطوطاتووصلت

الك!ف3إلى،المناسبالوقتفي،وصلتقدكانتالفارغةالفخاهـلةجرارهاأنْأ!بعدفخارتة

هذأمدخلر،يةممكنَايكنلمالممز.أؤلفيالواقع"أاالكهفأرضعلى،حمايةدونمن،المُغلق

العامتنقيب!مفهشاءيكمشفوهلمالباحثينإنبحيثلبصخرة،ستهفأمكنأريحا،منللقادمالكهف

فخا!تةجرا!لأربعأخرىنقلعمليةاُوقفتالمسير،أثناء.5691العامالبدوإلآيكتشفهولم.2591

جنوبمترمئتيمسافةعلىالواقعكا!2الصخرفيالكهفإلىوجهتهاوغُترتباللفافاتمملوءة

الساحل.منسهلةمراقبفكانتإذ،سريعبشكلمدخلهأغلقالذي،أالكهف

الكهفإلىأخرىنقلعملياتأيةتجرِولم.قمرانمستوطنةفيالذعرالروماناقترابخبرب!ث

تمحيص،رونمن،المكتبةفيمكتوببشكللمتوقرَاكانماكل،بسرعة،جُمع،ذلكمنبدلاَ".3

599

http://www.al-maktabeh.com



أيضاهخاإلىوصلتهكذأمترَإ.وخصسينمئتينيبعدالذي4الكهفإلى،الأقدامعلىسيرَااونُقل

فيإلآيُعثرلم،حالكلفي.حينإلىجانبَاووضعتفتحهااهلناءمُخلفةألهااثبتالتي،اللفافاتتلك

عادةتقضيكصاداخلهالافتحها/أثناءخارجها،النمنخاتمةكانتلفافاتكاملى4و"1الكهفين

ممكنًاإليهاالوصوليكنلمالتي،الكبرىالسكنغرفة؟الكهفكان.المكتبةفيوحفظهالخطوطل!

الرئيسةالأبنيةمجقعغرب،المرللشرفةالتاليالنتوءفيالصخر،فيأدراجطريقمن،الأعلىمنإلآ

للحستوطنة.

الكهف4في"5المجاورالسكنكهفوأثاثالمكتبةلمحتوىالأخيرةالبقاياوضعتإنما

علىالهشةالمرلكتلرصنكانإنجازهأمكنماأخر.ملحوظبشكلالروماناقتربحتى،الواسع

.الإمكانقدروردمهالدخولسلموتخريب4الكهفباب

فاودعت،متأخر.وقتفي،اعيدتولكنها3،الكهفإلىطريقهافيكانتلفافاتحمولة6لت

العامالمنقبونووجدهاكاه5والمُفرَغةالواسعةالسكنغرفةزواياإحدىأ!ضعلى،حمايةدونمن

مكانها.منيحزكهالمأحدَاأنإلآمتعفثة،أ529

عندالوأقع"6الصخرقيالكهفأرض،مؤقتبشكل،اللفافاتمنأخرىحمولةاودعت

فخاريةجرةكانتالكهفهذا5291العامالبدوتقضعندمايهوذا.صحراءإلىالمؤديالمدخل

ووُضعتهُتئتاللفافاتهذهأنالمؤكدمنجانبها.إلىموضوعةزالتماجتذا،ومحفوظةفا!غة

لممؤقتًا،،هناكوضعهاوالذياليد.متناولفي،الجبلإلىاليربحالفي،لتكون،الطريقجوارعلى

إليها.المقتربينالرومانمنقؤتهبككليحميهاقمرانمستوطنةإلىالآخرينمثلعادبلبالفرار،يلذ

في،المكتبةخارجكانت،اللفافاتمنمهفةأخرىكضتةلوضعالمتبقيالقليلالوقتيكفلم

يمكنولا،قمرانمستوطنةعليهتقعوالذي،المرللشرفةالتابعللنتوءالجنوييئالطرفعند.امنمكان
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عينهالوقتفيكانتسكنكهوفأربعةعلىعُثرعبرها،المازةالطريقبواسطةإلأإليهالوصول

،5591العام،هذهالسكنغرفقمرانمنقبواكت!ثمفعندمافيها.المقيمينللصعتحينالعملغرف

صخرفيالمحفورةللغرفةالنهائتةالحافةعلىإلأيُعثرفلمك!حر،حذإلىاهترأتقدمنهاواحدةكانت

.لفافاتوبقاباالفخارتةالجرارمنقطعَاالأخرىالثلاثالغوففيوجدوالكنهم.الهشتالمرل

إ

!حس!!!ي؟ع!!+يرم

م!بب!

ببن
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النتائج

والسرعةفا،فيوس،يوسيفوسوتقارير،قمرانفيعليهاعثرالتيالنقدتةالقطعتظهرهكذا،

دقرتقمرأنأن،أمانفي،المناسبالوقتفىِكقها،اللفافالت!ضعمحاولةفيهاجرتالتيالكييرة

أكثر.بعملالقياملأمكنوالآالشهر،نهايةقبلهذاحدثوقد.م68العاممنحزيران21بعيد

أحتاجوأ،وسذهQأالكهفلتجهيز.لفافاتهـمإنقاذقمرانسكانقزرمتىنعرفلا،للأسفلكننا،

تبقى،ماكلَ"3الكهفإلىوصلتالتيالنقلتاتلإتمامآخريوم!الى،كامليومإلىبالتكيد،

القمرانيونكانواذا.م68العامحزيران24قبلأي،الثالثاليومصباحفيحدثقديكونأنيمكن

التالية.الثالثةالأيامفيحصلهذأككيكون/قرارهم6تخاذفيتريثوا

م.كان68العامومصيرهاقمرانبمستوطنةالخطوطاتكهوفارتباطأنالعرضهذايبتين

منفيهأكمشفتالذيعينهبالترتيب،الأرجحعلى،أنشئتاللفافاتمخالئأنوالواقعمختلفَا.

غريبة.مصادفةإلآهذاوما،5691العام11الكهفختى4791العام"أالكهف

أضفاسر.حتفهيلقلمومن،المحترقةالأبنيةمن،الوومانهجومبعد،أنفسهمقمرانسكانأنقذ

إلىالعودةمنالأسانتينمنعت،قمرانفيالرومانأشسهاالتيالعسكرتة،الحراسةنقطةأنهذأإلى

.اللفافاتهذهوضعتأينيعرفأحديعدلموتاليَا،هذهـالمنطقة
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أخرىنظووجهات

deالأبأخذ Vauxكلعلىأجريتالتيالأبحاثوعنقمرأنخربةحفرياتعنتقاهـلرهفي

مكتبةإلىالأمر،آخريعود،الكهوفهن!فيعليهعُثرماكلإنْالقائلبالرأي،اللفافاتكهوفمن

تركلذا،.لفافاتبقاياأقيعلىالمستوطنةهذهأبنيةمنأفيفييُعثرلملكن.المستوطنةداخلرئيسة

الأبببالأيضايخطرلممضى.ماقيالمكتبةهذهنُقلتقدتكونأنجمكنأينمفتوحَا،السوال

de Vaux!بالمعنى،المرلطلشرفةالجنوبيئالطرففي9"8"ا7ء،،والعملالسكنغرفاعتبا

مثلسكنكهوفمجزد،إليهبالنسبةالغوف،هذهكانتبكاملها.المنشأةفيمندمجَاقسمَا،الدقيق

للمستهـوطنة.المجاورالمحيطفيأيضاالواقعةالأخرى

تمامًا،مختلفةأخرىنظروجهاتالرمنمرو!معظهرتقدتكونأنالمستغربمنليسلذا،

فيتؤذيولانهاهنا،وصفهجرىمامعتمامًاتتعارضلانهاكثب،عنثلاثسوىمنهانُعالجلن

العاح!.القارئإلىا،ختصاصثينمستوىيتجاوزدورَاالحاضرالوقت
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غولبكرمانالبروفسور

ذإ.0891العامفيوذلك،النظرياتهذهمنبوأحدةغولبنورمانالأميركيئالبروفسورنادى

الروماندقرهاأنإلى،عسكرتةحراسةنقطةدائحَاكانتبلقطةقمرانيسكنوالمالأسانئينأنيرى

الحمايةبنقطةللفافاتعلاقةثقةتكلونلاقد.أورشليمفيالحاكمةاليهودتةللهيئاتالعلياالقيادةتحت

أودشليم،فيأغنياءيهودوبأفرادالهيكلبمكتباتارتباطهابإمكانتةغولبفقالهذه.العسكرية

الك!وففيمأمنفي.،م66العامبدأتالتيالرومانضذاليهودتةالمقاومةأثناء،وُضعتآنهاواقترح

يهوذأ.صحرأءفيالنلالية

Karlالبروفسو!بهانادىمشابهةنظرتة Heinrich RengstorfمدينةمنMuenster،تقول

deالأبلكلن/أو!شليمهيكلمكتبةمنجرعَاكانتقمرانلفائفإن Vauxفي:حقعن،قال"

الفخا!يةالأوانيهذهفيالكهوففياللفافاتعلىعمومَاعُثرلماذانفشرأنيمكنلاالحالةهذه

يُعثرلملماذانوضحأن،غولبنورماننظرتةإلىبالنسبة،يصعبذلكإلىإضافة.قمرانفيالمُصنعة

منبالقربنسبياالوأقعةالكهوفقيوليسيهوذا،صحراءكهوففيآخرمكانفياللفافاتعلى

عُثولماذانفهمأنيمكلننالاكما.قليلةأمتارَأالمستوطنةعنلحعدمعظمهاأنخصوصَا،قمرأنمستوطنة

سبيلعلىفرشمتة،كتاباتعلىفيهايعئر!لم،الأسانيئالأصلذاتالكتاباتمنالكثيرعلىيينها

علىاللفافاتوضعأن،"،5"،6"،آكاأأالكهوففيأجريتالتيالأبحاثوتبتنالمئال.

وُضعتآنهاوالأ!جحجذا.صعبةبعيدمننقلتتكونأنإمكانتةيجعل،تغليفدونمن،الأرض

الخامسالك!فينأنذلك،علىزدنقل.صناديقأوحمايةأغلفةدونمنمؤقتبث!كلهكذا،

الطرلقةبهذهليتضرفكانمن.والتاسعةوالثامنةالسابعةالغرفكذلك،مفتوحينبقيا،والسادس

المُثبَخة.المعطياتمع،النقاطمنكثيرفياغولبنظرتةتتعارضبعيد؟منبمشقةبهاجِيءنفاش!مع
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العبادةكهوفنظرية

العامصروفًا،صارعندما.قحرانفيالبحثبدءإلىعودةثقة،البعضعندمحتبآخررأيفي

للبحرالغربيئالشماليئالطرففيكهفإلىتعود،أورشليمفيظهرتالتياللفافاتأن،4891

Eliezerالبروفسورافترض،المحت Lipa Sukenikأخبرالذينالأسانتينأولئلثإلىتعودرتماآن!ا

كمكالىقطيُستخدملمالكهفلكن.قمرانبأنقاضأحديهتتملمآنذأكالكبير.بلينيوسعنهم

للسكن.

المحيطفيوخيمأكواخقيسكنوا،بلينيوسوصفهمالذينالأسانتين،أنالفكرةظهرتهكذأ

البعضتصؤر!"،كا2الكهفاناكتُشفعندما.اندثرتقدآئارهموأن"،1للك!فالمتاخم

معمابطريقةتنافستآنها!عم،الأسانيّينمنأخرىصغيرةمجموعات!يينبينهماعلاقةوجود

منالكبيرةالكقتةمعأ529العام4الكهفاكتُشفعندما.رئيسةكمجموعةأ"الكهفسكان

منطاثفةلكن،المتاخمةقمرانمستوطنةفيعاشواالأسانجينأغلببأنالرأيتكؤن،اللفافات

أ".31"،42،أ"،الكهوففيبخاضةالآخرالجوارفيعاشتمتكتلةمجموعات

وثقة،هناسرجوزيت،فخارئةجوا!إلىإضافة،مخطوطاتعلىالك!وفهذهفيعُثرآنهبما

المجموعاتلهذهالعبادةمراكركانتالكهوفهذهأفترض،الصلواتحرممحفظاتحتىأو

الختلفةالكهوفتجهيزمن.قمرانمستوطنةلسكانالرئيسالعبادةمكلانكان4الكهفوأن،الفودئة

كلفضلتتعليميئأتجاهأفيتستنتجأذ/النظريةهذهبحسب،يمكنمنها،كلفيالنصوصواختيار

أقإمكانلنظريةهذهوتطرح.الآخرينعنذلك،عبرنفسها،متزتقدكانتوكبفمجموعة

صغيرةفرقَاعشر،والحاديوالثالثوالثانيالأؤل،بالكهوفارتبطوأالذينالأسانتونيكون

.قمرانفيالرئيسةالمجموعةعنانفصلت

لغايةواضحةارتارَاالكهوفهذهمنأفييُظهرلمآنههوالنظريةهذهعلىالرئيسألاعتراض
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علىحتى،الكلهوفهذهقربأي،قمرانمستوطنةخارجمكانأقيفيأيضايُعثرلمآنهكماعبادتة.

القمرانثونيقملمولمازا.مطبخعلىحتَىأوالمقذسةالمعمودتةحقاماتلإتمامواحدحوض

علىبوضعهاأثمفوابلفخارتة،جرارفيالنفيسةمخطوطاثهمبحمايهَأ"أبالكلهفالمرتبطون

الخطوطاتمنكثيرَاأدىعلىهذاويصغجدًا.قليلاَإلآذلكتوضحأنالنظريةلهذهيمكنلا.الأرض

بل-هناكالأخرىكالخطوطات-فتحهاعندالنعنبدءتعطيلاQأالكلهفمنجيدَاإلمحفوظة

نهايته.

فيالغويبةألاكتشافاتأسبابتوضحأنتستطيعلاآنهاهوالنظريةهذهفيالأساسالضعفلكن

تعودكثيرةمخطوطاتأنالاعتبارفيتأخذولاهنا؟مخطوطاتوُضعتولماذا5"كا!6الكهفين

فالنظريةتجاهلها.يمكنلاالتيالروابطإلىهذاينتهناواحد.كلألببمِدكُتبتجذامختلفةكهوفإلى

فيسابقَامُجقعَةكانتعليها،عُثِرالتيكتها،اللفافاتإنوالقائلةس!Vau+4*بالأبالممثلةالقديمة

صلاحتتهاتوالماالتيالوحيدةالنظريهوهي.أفضلبشكلالبحثنتانجتوضحالمركرئة،المكتبة

deالأبعهدمنذحديثَاظهرتالتيكتهاالأخرىالد+نلوتوإفققلأفحة، Vaux.
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دونسيلعائلة

deولالأبوفاةحتى Vauعنوشاملنهلأقيتقريرإنجا!فيالعالمهذاينجحلم،7191العام

وأعلن.التنقيبححلاتنتائجإلأأهتمالكثيرةمقالاتهفييروِلمف!وفشخا.وعينقمراقفيحفرتانه

ظهوت.للعلومالبويطانتةللامماديميهمحاضرإتمجموعةفيالأساستةالنتائج،9591العامعلنئا،

وبقيت.منقحةإنكليرتةترجمةفي7391العامأخرىومرة،6191العامبالفرنستةالمقالاتهذه

كتها.المهقةاثلريهاالأبحاثلنتلألنيالرئيسالمصدرلفترة

Ecoleالح!عهدتعذةسنوأتقبل uqi1biBالباحثينالبلجيكثينالشانجينللزوجينأورشليمفي

Pauline Donceel Voute!وامحRobert Doncالتيالحف!باتعنكاملنهائيئتقريرإنجاز

لم،الروماندترهاأنإلىفصران،مستوطثةأنالعالمانهذانهـلرىفشخا.!عينقحرأذفيجرت

الغرفةإنمثلاَ،فقالا،خاضة.فيلآكانتبلللأسانيين!بناءورشةولاعسكرتةحراسةنقطةتكلن

إنجازأجلمنكتابةكقاعةتستعمللمومقاعدهاطاولالهامعالرئيصىللبناءالثانيالطابقفيالكبيرة

عُثرالتياللفلأنفبينعلاقةثضةليسأنوعندهما.!لائمقاعةكانتبل!عارةيفترضكما،اللفلأنف

آخر.مكانمنقمرانمحيطإلىوصلتفاللفلأنفوهذهـالفيلآ.،الكهوففيعليها

فهذهخاضة.فيلآفكرةمعقطيتوافقلاسبق،مافي،الحفرياتعنهأسفرتمااممثرأنغير

وترفض،قمرأن،مستوطنةمعاللف!نفمكتشفاتوعلاقةالمركزيهالمكتبةغرفتمامَاتتجاهلالنظرتة

deزرالأبقذمهاأساستةمعلومات/بتسرع Vau,نأأ!ادفحنعن!ا.واضحةبدائلتقديمدونمن

المُقفرةالأرضفيحضارةكلعنبعيدَالااجديعينواحاتيالبناها،الأرضهذهفيفيلألهتكون

جحاعية؟قتلىعحلتةش!دتموحشةفيلآعلىدليلمحلاَ،قبر؟0012وجودوهل.قموانفي

عهدمنذ.كولبنظريةضذفوردسبقماكلهوهذهالفيلآنظريةيعارضمافإنذلك،عدا

Jeanالأب!الحظلحُسن،تسقمقصير، Baptiste Humbert،فيالآئارعالمBiblique،!س!امك

الفياز.قصتةتنهيأنيُفترضبهذاشخصئا.الن!ائيئالتقريو
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أكاأأكاحتىمنالكهوف

كهوفظهورإلى،النهايةفي،أذتالتيالأحداثسيرتصؤركيفيةإلى،الآنإلىقطزقنا،كنا

المفيد،منلكن.الأخرىالطروحاتعيوب!فندنا.قموأنمحيطفيللمخطوطاتالختلفةالمكتشفات

المفاجأت.بعضعلىتحتويلأنهاوذلكحدة،علىمنهاك!فكلالاعتبارفيالأخذ4أيضا

أكاالكهف

كلى،الداخلفيوجودوا،ألهممنبذلا،أالكهف-4791العامبدءفي-البدواكتشفعندما

اللفافاتنصفمنأكثرأنإلأ.م68العامقحرانمواطنوو!اءهمتركهكما،الأولىحالهعلىشيء

فيالمنورعبر،الرطوبةتسزبت،الأحيانمنكثيرفيلافه،،الوقتمر!رمعكبيرحدإلىتعفنالختأة

كانتلئنبنَهَم.الفخارتةالجراروتشزبتها،الداخلىإلىالذيبمحمدعبرهوصلالذي،السقف

أفا.مختلفةدرجاتعلىدأخلهافيتعفنتاللفائفأنإلآباستحرأر،الأخرىتلومزةتج!الجرار

محميئمكاقفياستثنائئا،وُضعت،فقدجيدَا،المحفوظةإشعياءمخطوطحوتالتيالفخا!تةالجزة

الحديثوذ.المكتشفونمسؤولتئ!افيتحقللتمريقها،سببَاالعفونةتكنلمالتياللفافاتأقابشذة.

كلتتسعاممثر،رتماأوجتدة،حالةفيفخاهـلةجزةوخحسينسمتكللى1Qالكهففيعُحر

بقاياأولفافة08مناممثرهنايودعلملكن.الوسطالحجممنلفافاتينأوكبيرةللفافةمنهاواحدة

في،كانمذا.لفافة09إلى85منا!ئرعلىأوأ"الكهفإلى،مُئبتبشكلتعود،كانتمنها،

دونمرتلإنقاذهملخةضرورةاَنذأكقمرالطسكانرأىالذيالمكتبةمحتوىمنجزءَأ،عينهالوقت

بشكلملفوفةوحدهاآنهارغمالخطوطات،هذهمنالكثيرتعقنأنحقاالمؤسفومنتأخير.أدنى

كتانتة.بقطعخاصن
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2Qالكهف

منقطعوكانت.سابقوقتفيمفتوحًاكان،5291العام2Qالك!فعلىالبدوعثرعندما

الكهفهذاأحدهماكتشفإذ.الأرضعلىموضوعةلفافةأربعينحوالىوبقايافخاهـتةجرارأريع

شيءكلوترك،ذلكبعدومزقهاا،هتمامسبيلعلىاللفافاتبعضوفتح،الفخارتةالجرأرفحطم

.الأرضعلىمُبعثرًا

ومتعفنةمنتشرةاللفافاتإ!اجزاءإذ.الحديثالرمنفيالمخريبهذاحدثقديكونأنيمكنلا

هذااُودعت،الأصلفيأ.529العامالأمر،آخرالبدوعليهاأستولىأنإلى،السنينمئاتمنذ

الأقل.علىلفافةأربعونالك!ف

3!هالكهف

كان.الداخلباتجاهالجبلعمقحتىامتذ،للسكنمعدا،السابقفيالكبير،3"الكهفكان

رتما،قوممنزلزالأسقطلاحقوقتفي.ليليينالإسرالملوكزمنوفي..مقالرابعالألففيمأهولاً

السقف،صخرةأيفما،قمرانبمستوطنةجسيمةأضرارَا..مق31العام،ألحقالذيعينهالرلرالكان

وثقة.المدخلقوسوتحطمت،سميكةصخريهبقطعوملألهتمامَاللكهفالعميقةالمناطقأغلقتالتي

م.IAالعامفيهاللفافاتلحتثتعندماالكهفحالكانتهذهأنيزعممن

صحيح.طويلزمنمنذفتحقدمدخلهكان،5291العامالكهفهذاالباحثونأكتشفعندما

تكنلمصنها؟لاأنإلآفخارتة،جزةوثا+فيخمسحوألىمنقطععلىالداخلفيعثروأآنهم

فيتكونأنمتوقعَاكانمتوشطأوصغيربحجملفافةوأربعينمئةإلىسبعينحوالىمن.سليمة

يسير.عددعلىإلأيعثرلملكن،الكهففي!جدالذيالنوعمنفخاهـتةآنيةوئلانينخحسحوالى

منأخرىخمسومن.قسمانلفافاتخمسومنواحد،جزءإلأل!قلملفافةوعشرينأربعمن

إلىإضافة.الإطلاقعلىشيءمنهايبقفلمالأخرىاللفافاتسائرأقا.مقتطفاتسبعةإلىئلافة

غالبَا،،ألمحفوظةالأجزاءتعود.السابمَةالحمايةأغلفةمنمكتوبةغيركتيرةقطعإلآهناكليس،ذلك
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تلكهيالأجراءهذه.مُخاطةحوأفِمعأماكنإلىأوبدئهاإلى،للفافةالسفلىأوالعلياالحافةإلى

الترجماتأقا.قديمةمخطوطاتتُفتحعندما،مُعتمكهففي،انتباهغيرمنالأرضعلىتقعالتي

لم،مضىمافيغنتةكافتوالتي،والثلاثينالأ!يعةالخطوطاتلهذ،المكتوبةللبقاياالأمينةالأصلية

النشر.مجلدفيكاملتينصفحتينسوىتملأ

التيالردملأن،اللفافاتمعهمأخذواقدالحاضرالرمنبدويكونأنيمكنلاهنا؟حدثماذأ

اللفافاتأنأيفما،ألامميدمنلكن.السنينمئاتمنذأحديمشهالمالصغيرةالمقتطفاتعلىفيهاعُثر

عديدةأقسامعلىفي!االحصولهجرىالتيالحالاتتلكفيحتىلأثه،المكانذلكفيتتعفنلم

لي!لذا.القديمةللفافاتتمامَامختلفةمواقعإلىبل،متعاقبةمواضعإلىتعودلافإنهاواحد،لخطوط

أخذمنوجدالسنينمئاتقبلآنهالافتراضكاإلآ3الكهفيهوجدلماتوضيحإمكانتةأيهناك

الكلهفهذافيضظتقداللفافاتهذهتكونأنمنبدلا،أخرىجهةمنلكن،.اللفافاتمعه

منف!لعليها.عُثرالتيالأجزاءبهاتتسمالتىِالتعفنا+لاريفشرماوهذا.طويلةلقروننسبياالجاف

حصل؟لماتوضيح
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القرَأئينجماعة

إلى(،الحالية)بغدادسلوقيامنالأؤلتيموثاوسالنسطورقيالبطريرككتب،م058السنةحوألى

عُثرسنوأتعشرحوالىقبلآنهأخبروهبهمموثوقًاأ!اناسَا،عيا،مأبرشتةرئيس/سرجيوس!!ره

فياختفىعرييصيادكلبأنالروايهَوفيأهـلحا.جوارفييقعصخرفيكلهففيإكتب"على

وأخبرالصيادفذهب.هناك!الكتب"واكتشفالكهفصاحبهدخل،يخرجلموعندما،الكهف

مكتوبةوأخرىالقديمللعهدكتبعلىعثرواوهناك.جماعاتالمكانإلىتوأفد!أالذيناليهود

nach.P.)16-17-معهبفأخذوهابالعبرية Kahle, Die Kairoer Genisa,,6291)S

الكهفبقيفقد".3الكهفبخصوصمعطياتمنجاءمامعأجيدًالروايةهذهتتطابق

الكبيرالكهففيالضخمةاللفافاتمحتوياتبقيت،وكنلك.5691العامحتىمغلقَا11Qالكبير

كهفمنليسالكهفينهذينعداالحاضر.الزمنحتىهناكمتوقرة،إليهالوصوليصعبالذي،لح

مسافةمنبمنادأتهيكتفولمالمدخلمنصاحبهيرهفلم،فيهوتاهإليهدخلكلئاأنحذإلىكبيرأخر

أخرىكهوفأقيأريحا"جوأر)فيليسألهوالحقيقة.عنهليفتشالكهفإلىبنفسهدخلبل،قصيرة

وجه،أفضلعلى،تتطابقالنسطورقيالبطريركروايةفإتوعليه.قمرانبمستوطنةالمرتبطةتلكغير

حصلماحولبالسؤاليتعتقمافيخصوصَا،،مقنعةوهيالمذكور،الكهفعناليومنعرفهمامع

آنذأك.معهمأليهودأخذهاالتي!الكتب"لتلك

دأودنسلمنالمتحذرينأحدأ!تس!الأؤل،تيموثاوسالبطريركع!دمنتقريبَاقرننصفقبل

أطلقالبدء،في.أليومحئىقاثمًازالمااليهودتةفيجديدًامذهبَا،النهرينبينمابلادمن/عتانيُدعى

عليهمأطلقاجاقصيروقتبعد،لكن.مؤشسهمإلىنسبة"،)العنانيينأسمالمذهبهذاأعضاءعلى

oاسم إ،القزائين رفضوالانهم التقاليد كقها،الرتانتة الميشنا والتلمود، فقطوأعترفوأ العهدبكتاب

وكان،والدراسةالقراءةيعنيالذي،العبرقيقرأ"9فعلمنفمشتقاسمهمأقا.ملزمةكسلطةالقديم

مشابهةيهودتةإصلاححركةهمإذَافالقزا!رونوعليه.القديمالعهددراسةليصفوايستعملونهالي!ود
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والفلسفةالكنيسةآباءتعاليمسلطةيقبلوألمالذينعشر،السادسالقرنفي،المسيحتةفيللبروتستانت

.ل!يمانأساسَا،المسيحيالمقذسالكتابإ،وحدهإبالكتاباعترفوابل،السكولاستيكية

وصارتومصر.وفلسطينالنهرينبينمابلاديهورمنجددأثباعالقزائينإلىأنضتمماسرعان

جوارفيالواقعالك!فلفافاتعلي!مآثرتوقد.القزائينلتعلبممهقينمركؤينوالقاهرةأو!شليم

والتي،فلسطينفيالرتانتةاليهودتةقبلماإلىبمجملهاتعودفاللفافات.إثبلألهيمكنقويا،تأثيرَاأريحا

نأالقزا!ونرأىوهكذا.الوحيدةمرجعتتهاوالأنبياء،التورأةشكلتحتإ،وحده"الكتابكان

كانواكحا"،الكهوف"سكانإلىتنسبقديمةيهودتةبكتاباتمدعمللرتانتةالمعاديالمبدأقيموقفهم

يتبنلمورتما.اللفافاتاكتمئ!افيرئناءتوقرتالتيالمعطياتبفضلالقدماء،قمرأنمواطنييسقون

اعتمدالذينالفزش!تينبشذةتتتقدالقدجمةفاللفافاتهولاء.عنإلآحلأتهفيالموقفهذاالقزا!ون

باجتهادالقزاووندرس6لين.القزأهدافمعالنقدهذاتطابقوقدبعد.مافيالرتانيئالتقليدعليهم

،اللفافاتهذهمصدرهاالتقويميئونظام!مبالقزلالينالختضةالتعاليممنفكثير،القديمةاللفافات

تلفت.التياللفافاتلإبدالأومنهاعديدةنسخلامتلاكإقاكتابتها،وأعادوا

حوالىوُضعضخمَاكتلاباكانقحران!قيقديمَااستوطنواالذينلليهود،الرئيسةالكتاباتإحدى

عشرمقتطفاتعلىعثروقد".دمشق"كتاباسماليومالكتابهذاعلىيطلقأق.م.05السنة

البحثمتناولفيتقرييًا،4الكتابلهذاالأصليئالنصًنصفأصبح.الختلفةقمراقكهوففيمنهنسخ

Solomonس!3نشرعندما،الحديثالعلميئ Schecht،اكنُشفتقديمةكبمنأجراء،191"السنة

دمشق4كتاب9نسختعود.القزائينلمجمعقديمةمحتوياتضمنعشر،التاسعالقرنن!ايةفيمصرفي

كممرة،بامانة،آنذاك؟القزاوونوأنجرهاعشر،والئانيعشرالحاديالقرنينإلىهناكعليهاعُثرالتي

عُثرالتيالموأزيةالنصوصتؤكدكماأريحا،جوارفيالوأقعالكهـفمنعليهاحصلوالنماذجوفقَا

اكتشفتالذيالمكانإلىنسبة!ذلكورمشق"،القاهرةبأوثيقةالوسطىالعصورنسخسُقيتعليها.
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.م.،أق59العامحوالىكعبالذيسيراخبنليشوعالحكمةلسفرالأصليئالعبرقيالنحنكان

6لينالقزمجمعإلى(لعاندةالوسطىالقروقنسخعبر،العشرينالقرقبدءمنذكافبشكلمعروفَا

بنعنقوردنماإذاالفروقاتبعضيظهرالقزأئينمخطوطاتفيالسفرهذأنمنلكن.القاهرةفي

كانتإذأمانعرفأنيمكنو،.vulgataJباالمعروفةالمقذس،للكلتاباللانينتةوالترجمةالسبعينتة

أخطاءإلىأو،الكاتبحفيدالأحوالكلفيوهو،اليونانيئالمترجمحرتةإلىتعزىالفروقاتهذه

الوسطىالقرونمخطوطاتأنيعتبرمنالباحثينبينوئقهَ.الناسخينمنطويلةسلسلةا!تكبتها

العبرتة.إلىاليونانتةمنسيراخبنيشوعلنعنلاحقةترجمةإعادةهي

سياقيتطابق.العبرقيسيراخنصنتحويلفافةمنصغيرينقسمينعلى"2الكهففيعُثر

نعنالرتالئونينقللمللقزائنِ.العلألدةالوسطىنُسخِالقرونفيالبحثنتيجةمعتمامَانصتهما

مباشرةيدينونالقاهرةفي6لينالقزأدطالافتراضكثيرَأيُرتجحلذا.الإطلاقعلىالعبرفيسيراخ

الكلهف3لمكتشفاتيدين"دمشق"كتابأنكحا،سيوأخسفرنعنمنلد!مبما،،الكهوف"لسكان

بحجممحفوظوهو-م.74السنةدمزتالتيمسعدةقلعةمصدرهلسيراخ،مخطوطهـلؤكد".

التيالطويلةالمذة..مق5.و001بينالواقعةالرمنتةالفترةفيأنجزوكان،يادينيغائيلنشرهكبير،

تتمترالوسطىالعصورإلىتعودالتيسيراخنسخأدنئكقههذامننستختجءالنصهذأصوغاستغوقها

عين!ا.قمرأنمكتشفاتبجودة

جزئيا،إلآتُبحثلمالتيالضخحة،المحتوياتستظهر!الميتالبحر"لفافاتمنإداننتظرأنيبقى

نصيةصياغاتأوكتابتةمخطوطاتستُقذمكانتإذاوما،القديم6فيالقزمجمعإلىتنسبوالتي

للنتائجأفضلفهمعلىتساعدناأن6لينللقؤالعلأندةللتقاليديمكنمدىأفيكيألى.بالقزلالينمختضة

منالتيتلكخصوصًا"،دمشق!كتابنُسخَأن،الأولىالمرحلةفي،المهتم.قمرأننصوصفيالصعبة

في،الثامنالقرنفيمخطوطاتمناكتشفماإلىتعودآنهاإلىبوضوحتشير،الوسطىالعصور

ذاته."3الكهفهوالكهفهذأأدطالظنوأغلبأريحا،قرب!ف
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أورشليم/منآخرونويهود،القزاوونعليهاعثرالتياللفافاتعددمننتحققأنالصعبمن

شيءكلعلىعثروا!قد،الكهفهذاإلىقبلهمأحديأتلم.3Qالكهففيالثامنالقرننهايةفي

يرتجحلكنباليد،مكتويةبقاياعلىعُثر،لفافةوثلالينأربعبينمن.قمرانسكانوراءهمخقفهكما

سبعينمنتحتويكانتآنهافخاريةجزة35إلىالعائدةالقطعتدكبكثير.ذلكمناممثركانتآنها

عُثرالتيباللفافاتملؤهاالمنويمنكانوآنهفارغةالجراربعضكانترتصا.لفافة!أربعينمئةإلى

إغلاقه.قبل3Qالكهفإلىالمناسبالوقتفيتصللمآنهاإلآكاهأكاوأ5الكهفينفيعليها

منكبرىكفتة،المناسبالوقتفي،الكهفهذأإلى!صلتبأنهالجزميمكنلاآنهالبدهيئمن

بهذا.الوقتلضيقأوالفخارتةالجرأرتوقرلعدم،الأرضعلىببساطةكُومتوآنهاالخطوطات،

بعد.عنهاالإجابةتتئملمكثيرةأسئلةثضةأنيبدو
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النحاسيَةاللفافة

فيذكرهاعلىأتيناالتيالنحاستةاللفافةوهو"،rبالكهفمرتبطمهثمآخراكتشافثقةيبقى

اللفافةهذهكانتللكنوذ.مخبأ!ستينأربعةمنالمؤلففهرسهامعالكتابمنالأؤلالفصل

،5291العامإلأالباحثونيكتشفهاولم،الحجارةتحتمخئأة،الكهفمدخليسارإلمىموضوعة

كلاإلىيالنسبةمختلفةللتخبئةطرأئقهناكتكونأن.الوسطىالعصورفيأحديرهاولم

مختلفةخلفتاتهناكأنيعني،مدخلهعغدالنحاستةواللفافةالكهفداخلاللفافات:ا،كتشافين

.الاكتشافاتلهذه

م.07العامإلآتنتجلمألهاعلىيدلطفهو.هذهـالاختا،فاتيبتنالنحاسيةللفافةالنضيئالمضحون

أنأحديتوقعفلم،آنذاكبإحكاممغلفايزالماكانوالذيكاأ3الكهفمدخلعندلحتئتوانها

السلاجدارتحطم،لاحقوقتفيلكن،.الحجرفيالجدارهذأوراءيختفيمخطوطاتكهفهناك

الوصولمنالعربيئالصتادكلبمكنحذإلى،الهذامالجرذانبنشاطأوبؤلزال،بسرعةبنيالذي

أنإلىالسذجدأرمنتبقىماجلبهمالذينأليهودأوبنفسهالصيادهذاهذمعندئذ.الداخلإلى

مفتوحًا.المدخل،5291العام،الباحثونوجدوهكذا.الكهفهذاداخلإلىالوصولمنتمكنوا

حاقتهاحالت،ثانيةج!ةمن.بإحكاممغلقَازالماكان،هناكالنحاسيةاللفافةاودعتعندمالكن

كلاكانولئن.الكهفهذاإلىبالدخولمهتفَاكانمن،الوسطىالعصورفييجدها،أندونالمغطاة

تُذكر.علاقةلمحتويانهماليستآنهإلآ،البعضببعضهمامتلاصقينالخبأن

وصحرأءأورشليمفيخصوصًا،،الواقعة،والستينالأربعةالخابئعن(لنحاسيةاللفافةتتحذث

.،مو.667بينالسياستةالنزاعاتارلناء،الهيكلعلىالقائمونتمكنالتي،الأردنوشرقأليهودئة

بسببالأعداء.والرومانالمقا!ميناليهودمنأمانفيأ!رشليمهيكلكنوزفيهايضعواأنمن

الأدنىللشرقأمانَاالاممثرالمصرف،الموقتذلكحتىيُعتَبَر،أورشليمهيكلكان،العديدةالامتيازات

منطقةأوسوش!رابهاتتمتعبماهذا،يومنافي،شبيهة،الماليةالأعمالفي،وأسعةبشهرةيتمتعوكان،كفه
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،هناكلع!موديضعونكانواالأجانبوالسياستينالتخارمنفكثير.عالميئمستوىعلىلوكسنبورغ

الموصوفةالمتنوعةالأملاكإلىإضافة.الهيكلمصرفعلىوفوَأكبحَاتدركانتالإيداعرسوملأن

شكلعلىوالفضةالذهبمنفئمئةمنأممثر!الستينالأربعةالخابئفيوُضعالهيكلل،لفافةفي

قدرةمنأورشليمهيكلبهيتمتعكانعقاتنغ6يعالودمنهائلةكقتةوهن!.وسباثكنقدتةقطع

مالتة.

يذكرتمامَا.فا!غةفهيإليها،التعزفممكنَاكانماقدر،النحاستةاللفافةتصفهاالتيالخابئأفا

اللفافةهذهاستعحالدونمنالخابئإيجادوراءكانالذيالسبب،نهايتهفيعينها،اللفافةنصن

فيالقبوكمنالعديديحويكهفيوجدحيثكوخليت،شمالالصخرقيالمنحدرفي9النحاستة:

هذهـالخابئ/عندقةاممثرمعطياتمعالجدولىلهذاأخوىنسخةهناك،الشمالباتجاهمدخلهامنطقة

هنهمالكيمكنماوهذافيها".الموجودةوالنفاشىالدقيقةموأقعهاعنكثهاالتفاصيلىمعأي

لجدولالأساسالنعغهذاإلىالتعزفمن.!لأم.العامالهيكلورمارالحربمغنجوأالذينالنفاش!،

هذالملخصحاجةثقةتعدلمولذاالخاثئ.علىالعثورلإعادةوأستعمالهبكثيوالأدوآالكنوز

كالط.حيثملقىفتُركء،3الكهفمدخلعندوالموضوع،متيننحاسعلىالمثبت،الجدول

فلافيوسيوسيفوستقريرحسب،هناكأغتنحوا01م75صيففيأورشليمالروماناحتلعندما

زلكحتىسوريةفيكانالذيالسعرنصفإلىالذصبسعرهبوطمنهنتجالذيالأمر/وفرةكنوزَا

t,36)1الوقت (Bellumالهيكل.أ!ضفيكانتالتيالكنورمخابئبعضأيديهمفيوقعآنهكما

تبوتيبنيسوعيُدعىالكنو!إدأرةعنالمسوولينالكلهنةأحدأجبرواالرومانأنيوسيفيوسيروي

مقذسة.ذهبتةأدواتيحتويكانمخبأعلىيدتهمأنعلى

فهي.خاطئ،آنذاكالهيكلكنزإلىعلألدَاكانماكلدؤنتالنحاستةاللفافةأنالافتراضلكن

لمالجدولألنئالأرجحعلى.طويلةلمذةأمانفيوضع!اأمكنالتيالجزثتةالمحتوياتإلآتذكولا
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!ومافيم71العامعُرضتوالتيأو!شليمهيكلإلىتعودالتيفالغنلأنم.الهـيكلدماربعدإلآيوضع

قوسعلىاليومإلىللعيانظاهرًاوصف!ايزالما؟mu11eB(,7)015-148النصرموكبفي

.الأخرىوالنفلأس!المصرفتة7يعللودالفعليئالمكانمعرفةمنبذلاكان،الهيكللدماربسبب.تيطس

لذاما.مكانفيثانيةالكنوزجمعالممكنغيرمنكان،المنطقةيراقبكانالر!مانيئالجيشولأن

تحتفقط،أورشليمهيكلت!ديمبعدالموجود،الهيكللمصرفسجلأالنحاسيةاللفافةاعتباريمكن

قيمتخضصَاكانمنإلآيفهمهالابطريقة"و!فو!عهأورشليمهيكلودائعتكشفوالتيالأرض

الأمور.هذه

بعض!فيالهيكلكنزمنأجزأءإلآتذكر،الخحاسخةاللفافةأدنئيؤكدالذيالسببيكمن

البعضبعضهاعنمنفصلةالستينالأدبعةالمواقعأنكما.بالعبريةمك!وبةفاللائحة.التسميات

كتبتأسماءبداءاتتردالأعمدة4aمنسبعةنهايةعخدمختلفًا.موقعَايذكرسطرفكك؟بوضوح

العمود.هذافيإليهمالمُشاروهم.ال!يكلمصرففيالمودعينأسماء،الأرجحعلى،وهيباليونانثة،

المطألبةمننفسهيحميلكيبسرعةالشخصتِةالودائعهذهبتخبئةقامالمالبيتأنالظنأكلب

التضؤر.حالفيبالتعويض

فيلعضويناسمانف!ماخاصن.بشكلللاهتماممثيران!؟،أالموقعينفىِالأؤلان،ا،سمان

رواياتعبرمعروفانوكلاهحا،وخاغيراسكينيداوسيُدعياقأديابينيفيالمالكةالأسرة

اليهودتةاعتنقواقد،مونوبازوسوأخوه،هيلانةوزوجته،عزاتيسأديابينيملككان.يوسيفيوس

الأسرةوكانت.أورشليمفيأو،دهـليرتوامنسبعةفترك6سعزالملكأقا.الوقتببعض!ذلكقبل

جانبإلى،المالكةالعائلةأعضاءمنالكثيرونوساهم.هناكقصورئا،ئةتملكأديابينيفيالملكتة

التدبيرتة،الوقلألتةالإجراءات!بفضل.الرومانيئالرذمننجوا!لكنهم،الرومانمقاومةفيأليهود،

السياسية،المصيبةبعدما،يومًا،لورثتهمأو،لهمالممكنمنكانالنحاستة،اللفافةإنجازعملتةومنها

عليه.معخادينكانواالذيالحياةنمطلمتابعةتكفيهمأمواليايتصرفوأأن
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،الاهتمامأيضا،71و1،41"6،7،المواقعفي،الجدولهذأفيالأخرىالخمسةالأسماء!تثير

اللفافةإنتاجمنالهدفلإظهاركافأوردناهالذيالمثلأنغيرودينئا.سياسياإليهانظرماإذا

.قمرانمكتشفاتلفافاتمععلاقة؟دةلهايكنلمآنهالواضحمنحال،كلفيالنحاستة.

ق!رانلمواطنيعهدأورشليمفيالمالبيتأنأوالأسانتينيخمنالجدولطإنتقولالتيفالافتراضات

حلقتان،قمرانمنيُرىلاالذي"،3الكهففيالإطلاؤا.علىمنطقئةغير!الجدولهذابضظ

اُودعتعندماجذا.أمينمخبأعنذكرماإلآ،بالأخرىللواحدةعا،فة،،الأشخاصمنمختلفتان

المنطقة.فيأسانيئآخرغيابعلىسنتانمرتقدكانتهتا،النحاستةاللفافة

4Qالكهف

اللفافاتتخبثةعطتةإيقافأئناءعمومَا،،قمرانمكحبةفيمتوفرَاكانماكل4الكهففينجد

وتمارينفوأتير،أخرىلفافاتإلىإضافةهنا،إلىوصلتلذا.الصخريةالجبليئالمنحدركهوففي

وستةخمسمايةمجموعهماالكهفهذأإلىوصلوقدبعد،عليهايُكتبلمومواذسابقةكخابتة

مخطوطَا.وستون

لفافاتعلىفقطبلالمكتبةإلىكهذهـتعودمحتوياتعلىالأخرىالكهوفمنأفيفييُعثرلم

الرئيسالقسمكانتألهاكاإلى4الكهفإلىالعلالدةالخطوطاتكقتةتشيرمنها.بقاياأوكاملة

كتهاالأهتمفاللفافات.الفعلتةالأهفتةناحيةمنلاالكقتةناحيةمنهذا.للمكتبةالسابقةللححتويات

ه1Qأالكهوففيوالأخرى3"،الكهففيأهقيةوالأقلأ"،الكهففيأؤلاَ،أمانفيوُضعت

،"6،"52"

هنا.المودعةبالخطوطاتعلاقة؟لة4الكهففيأخرىولأشياءالفخارتةالجراربعضلقطعليس

ايثلاثوإلى،الوقتذلكإلىقحرأنفيعاشواالذينالسكاناهلاثبقايامنهيوالأشياءالجرارفهذه

.المكانهذاإلىنقلوالذي5"،المجاورالسكنكهفإلىالعاثد
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علىطويلوقتيمزلملكن،المرلأحجاربواسطةبسرعةأغلقت4"الك!ففتحةأنصحيح

وتعفنت،السنينلمئاتالأمر،بادئفيهنا،وُضعتاللفافاتأنفيشلث،.الكهفهذااكتشاف

مُفشاأحدهمجاءإذ"،Yفيحصلماالكهفهذافيحصلذلك،بعدلكن،مُغلقة.وهىجرئئا

أنيرخحالأرصنن.علىملقىشيءكلوتركبعض!ا،ومرقاللفافاتمنالكثيرففتحشيء،كل

ما،السنينمثاتمرورمعجرئثاتكلتقد،المدخللسذاستُخدمتالتي،الهشةالمرلأحجارتكون

يمكنناو،.أملهخابلكن،الكهفهذافيكنؤَايجدأنيأملكانشخصمنهدخلمنفذإلىأدى

الوقت.ذلكفيللذكر!شيه!امعهأخذقدكانإذامافياليومالجزم

منأؤلهم،5291العام4"،الكهفعلىعثرواالذينالبدوايكونأنيمكنلا،حالكلىفي

منالغنتةبمكتشفاتهمتصزفواأيضاآنهمكما،القديمةاللفافاتهذهقيمةيعرفونكانواإذاكعشفه.

منأخذواآنهممنبذلا4".للكهفالأؤلالمكتشففعلهعقاتمامَامختلفبشكلا"الكهف

،أمانفيالموادمنتبقىماووضعبضبطهالباحثونيقومأنقبل،ححلهاستطاعواماكل4"الكهف

مئاتمنذموضوعةكانتكماالباحثونعليهاعثرفخارتةوقطعلفافاتمنقصاصاتومعظمه

إلى4الكهفمنكثيرةأجزاءتشير.الصخرتةالشقوقفيمحشورةأو،بالردمجرئيًا!،مغطاة،السنين

وبُعثرت.اللفافاتفُتحتأنبعدإلأتبدألمتعف!،7لار

الأصل.فيهناكأ!دعتالتيالعددالكثيرةالخطوطاتمنالقليلإلآ4"الكهففييبقلمهكذا

الجزءأقاكبير.شأنذاتمضى،مافي،كانتلفافاتمنجذاقليلةقطع،الأحيانأغلبفي!وهي

جذا.قليلعددباستثناءشيء،منهيحفظفلمالأصليئالنصوصمحتوىمنا،كبر

الهـهف!كا

دونمنهناوضعت،لفافةثلاثينبقاياعلى،5291العام،المنقبونعئرالفارغ5السكنكهففي

ليُعثرلمتمامَا.مُتعفنةكانتلكنهامكانها،مناللفائفهذهتحزكلم.والأوساخالرملبين،ححايةاس-يه

."5الكهففيفخارتةجرارعلى

fro

http://www.al-maktabeh.com



كا6الك!ف

الكهفأيضا،ححايةدونمن،اودعتقدكانت،لفافةوثلانينخص!لحوالىحدثذألهوالأمر

الذيمكان!افياللفائفهذهبقيتكذلك.أ529العامالبدووأكمشفهاكاأ6الصغيرالصخرقي

بشكلمحفوظةفخاهـتةجرةعلىعثرجانبهاإلى5ءالكهففِىكماتعفنتلكنهاأؤلاَ،فيهوضعت

مستعملة.غيرولكتهاجيد

كاكا!8"،97الكهوف

العامإلآ،وسكنعملغرفكانتوالتي7"،كاع8كا!9الكهوفقموأذفيالمنقبونيكتشفلم

لفافاتفتحعندتسقطكالتي،الأرضعلىمبعثرةأجزاءعلىإلآالكهوفهذهتحتوِلم.5591

قديمة.

علىمطبوعَانضحهاعلىعثركماعشمو.السبعةالخطوطاتمنكلمنفقطقسمعلى7الكهففيعُثر

وجدمالكلفقطواحدةصفحةلآلسعتالنشرفي.أخرىلفالاتئلاثمنمقتطفاتوعلىفخاهـتة،قطعة

Discoveriesin.أح!الكهفهذأفي the Judaean Desert of Jordan III,,6291Abb)فا

فينأخذلممايدأ،لفائفثلاثمنأجراءيتجاوزولا،الحجمحيثمنفكفهو"8الكهففيوجدما

Abb.،ل!-لأحلا01الأبوأبأعمدةوم!ظةلعلاةمحفظةمنقليلةنصوصمضمونالحسبان

الاَراميهَأمالعبرتةهيها!،النصفيهاكنبلتياللغةلمعوفةحتىت!ي،بقايا9Qالكهفوفي.!س!(
(ebd.,Abb. !)V

بدو!سابقَاء،!8"7الكهفينفيقطعهاعلىعُثرالتي،الأربعالفخا!يْةالأوانيتلكقامت

المكالطفيهناتتعفنلمهذهـالخطوطاتلكن.القراءةفيأهقيتهاحسباللفافاتفي!اوُضعتصنادلِق

البحثفتيجةمنها،بقاياوتركتطويلزمنقبلاخذتبل،الأخرىالكهوفأغلبفيكما،عينه

".rالكلهففيالباحثونإليهاتوض!لالتيتلكمعمبدئئا،،تتوافقالئلالةالكهوففي
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هذاففي.الكبيرةالإنعَاذعملتةأثناءأي.،م68العامفياخذتقداللفافاتهذهتكونأنيمكنلا

عثركالتيفتحها،عندمنهاأجزأءتسقطأنيمكنبحيثالحذ،هذاإلىالتك!رسهلةتكنلمالوقت

يعنيهذا.فخاريةقطععلىمطبوعةالنصوصبعضهناكالحالاتبعضفي.الكهوفهذهفيعليها

علىبعضهاعلىثرلرتالمُحطمةالكقتاتهذهوأناللفافاتمحتوىمعتك!رتالفخارتةالأوأنيأن

طويلة؟بمذةأ559العامقبلاختفتولماذاهنااللفافاتاسمقزتمتىمنذلكن.طويلةمذة

أوريجنسسداسيَة

للعهدنشر!هي،المشهووةسدالبضهأوريجشأنجر.،م254و228العامينبينالوأقعةالفترةفي

نمنعلىحصلالعملبهذأقيامهعند.آنذاكالمعروفةالستةوالنصوصالترجماتفيكقهالقديم

جزةفي،سيفور!سابن،أنطوفيوسزمنفيعليه!عُثرالمراميرلسفر،السبعينيةنمنغيرآخر،يونانيئ

أسقفأبيفانيوسيرويهعينهالأمرهذاأإ.46،الكنسيئ،التارخ)أفسافيوس،أريحا"فيفخارتة

ابنلأنطونيوس،السابعةالسنة)في293العاموضعهالذيهـ،والوزنالكتا!إفيكتابهفِىسلاميس

ويونانيةعبريةكتاباتمعللسبعينتةمخطوطاتعلىأ!يحاقربفخارتةجرارفيعُثر،سويرس

J..P.268/265!أخرى Migne, Patrologia Graeca,43,1864 Sالسنةتكونأنيمكنلا!

عحلهأوريجنسبدأأنقبلأي1217،-12)1لحكمهالفعلئةالأخيرةالسنةإلآلأنطونيوس"السابعة

.سنواتعشرعلىلِريدبماالسداستةعلى

أريحا"،!منطقةفيإلآفلسطينفيآخرمكانأقيفيمخطوطاتتحويفخاريةجرأرتُكتشفلم

مكانينفيإلآيونالتةمقتطفاتأومخطوطاتوجودإثباتيمكنلا.قمرانمستوطنةمعبارتباطأي

قمرأن.مخطوطاتاكتشافأمكنةمن

الأسفارمنيونانيئلنص!نُسخأربعهناك"،4الكهففيوجدتالتيالكثيرةالخطوطاتضمن

همالبدولكن.أخرىيونانتةنصوصأربعةمنأجزأءإلىإضافة،القديمالع!دفيالأولىالخمسة
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لخطوطيمكنلالذا،.ذلكقبل!ليس،5291العامفيوذلككاه؟الك!فمخطوطاتأخذواالذين

.هناكمنيكونأنلأوريجنسالعائدالمراميرسفر

قليلةبقاياعلى،بأنفسهماكتشفوهاالتي،QVوالسكلنالعملغرفةفيعثووا،الباحثينأنغير

والسكنالعملغرفتيفيعُثر،وكذلكفقدل!.كانتباليونانتة،مكتوبةلفافةعشرينلحوالى

سابق.وقتفيأخذالرئيسمحتواهاأنآمنبذلاعبرئةللفافاتقليلةبقاياعلى9"كاو8المجاورتين

الجرارإلأيذكرلا،أ!ريجنسقبلو!دكحا،الكهوفهذهفياكتشفماعلىالحديثأنالمستغرب

الوسطىالعصورفيالأؤلتيموئاوسأوردهعقايختلفوبهذاالزامير،لفافةحوتالتيالفخارية

!التاسع،والثامنالسابع،الكهوفبأذيوحيوهذا.عديدةمخطوطاتعلىفيهعُثركهفعن

الحقيقيئ.الكهفطابعلهايكنولبفعلئةغرفَاكانت

مستوطنةفي9"كاو7"،الغرففيالأبحاثنتالجمعتمامَاا!نشافاتلظروفالتوضيحهذاينطبق

فهصحيحم!وطات.علىفيهعثراَخرمكانأفيعلىينطبقولاوالعبريةاليونائيةلفافائهاعلى،قمران

قبلماإلمىتعوديونانتةكنابتةمخطوطاتعلىاليهودتةصحواءفيأخرىمكعشفاتك!وففييفاعُثر

كهففي-ملاخيإلىهوشعمن-عشرا+لنيالأنبياءلكتابلفافةعلىمثلاَ،عُثر،فقد.المسيح!من

Emanuel,6:)0991نشرهال!!*،-اس!لأء+ Discoveries in the Judaean Desert VIII،+ه
كان،رريجنسسداستةقيالإضايطالمزاميرسفرعمورأذالمؤكد،شبهمنفإتهلذا،.فخارتة!وانِفيليسلكن

نعرف،فناييقى.7Qالغرفةسكنالذيالشخص،م68العام/الأخيرةللمزةاستعملهالفافةنمننشرقد

.الك!وفهذهفيالأخرىللفالاتحصلمابالضبط

أكا.الكهف

قطعةعلىمكتوبينحرفينعلىإلآفيهيعثرلمالذي"،أ+الكهفتجاها!،السياقهذافي؟يمكن

،"9)أيالأربعوالسكنالعملغرفإلىينتصيلالانهتحديدَا،مهغالكهفهذاألنئغيرفخارتة.
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نظرماإذا،المرللشرفةالأ!لالنتوءعلىالواقعةتقريبَا(كاملبشكللتكلترابعةوغرفة7"،كاه8

"Q.الكهفيُذكرماغالبَا.الميتالبحرمنإليها فيإليهويشار لكن.الغرفهذهمعبارتباطالخرأئط

السكنكهفاأيضماعليهيقعالذيالمرللشرفةالثانيالنتوءلذلكالغردتةالجهةفييقعا""الكهف

هناكتكونأنيمكنلالذا.للعمليستعملولم،فقطسكنكرفةكاق"إ"أنيعنيماوه".4"

لتختأ.هناإلىنقلتكانتإزاإلآمتوفرةمخطوطات

كا11الكهف

91العامالبدواكتشفهمااَخرهوالكهفهذأ '0،lيوممساءفي:آنذاكبإحكاممُغلقَاوكان

منها،أجراءأو،لفافةوعشرونثلاثهناك.وجودهعلىالحقولجرذاندتتشباطمنعاصف

زالماآنهيُزعمجديدمخطوطظهورعنباستمرارنسمعفإننا.الكهفهذأمنالاَنحتىمعروفة

إلى،الأغلبعلىتعود،فإتهابألفعل،الخطوطاتهذهوجدتدماذأ.الأشخاصأحدحيازةفي

عند6791السنةصودرتالتيالهيكلى""لفافةنسخةإلىبالنسبةحصلماوهذا.Q)1الكهف

لحم.بيتفيكاندو

خشن.جلدهاوأخرى،ناعم!قيقبجلدأكاتتمتعأالكهفمنالخطوطاتبعضكانت

وتعزضالأرضعلىفوضعداخلهافييتسعلمماأقا.مستعحلةوأحدةفخا!ثةجرةهناكوكانت

لفافةتحويالصخور.شقوقخلالمغالماءوتسزب،الغزيرةالأمطارأنهماربفعلشديدةلرطوبة

ماأفاأبدَا؟فتحهايمكنلابحيثكبير/حذإلىملتصقةوهي،حزقيالسفرنصنأ"أالكهفمن

جدأ.فمتضزرأكاالمعروفة،أالكهفموجوداتمنتبقى
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لنتائجا

لنا.حفظتمابكثيراممثرلفافاتحوتقحرانمكتبةأنالخطوطاتكهوفجردعملتةبتنت

أقاء8V"،9"،السكنكرففيالمكتشفاتمنعصرهوأبناءأوهـلجنسواستفاد الذينالقزاو!ن

اكعُشفوهاالتيإ،الكهوف!سكانلفافاتمنأفكا!همفاستوحواللميلاد،الثامنالقرنفيتأشسوأ

مخابئها،أوالقديمةاستعمالهاأمكنةفي،الكثيرةالخطوطاتهذ!منيبقفلماليومأقا3".الكهففي

.المقتطفاتبعضإلآ

توفرتكماإنسانلأقيتخوقرلمالكيوففيحفظتالتيالخطوطاتمنالكبرىالكلقتةأنغير

معظمعلىالحصولمنالباحثينمنقليلوعددالبدوبهقامالذيالبحثمكننافقد.اليومنحنلنا

الرئيسةللصكتبةالرئيسالمحتوىخصوصَا،،ومنه،والثامنالثالثالقرنيناكتشافيبعدمتوقرَأظلما

الأخرىالكهوففيختنماإلآيغبولم4".الكهففياكتشفوالذي،الممزقالمُتضورالسابقة

شيءيبقلمأوندرماإلآالكثيرةاللفافاتمنيبقَلمآنهصحيح!7Q)8"،العملغرففيبقيأو

يكفي.بما!اضحةأصبحتالصورةأنإلآإطلائا،

حوالىعددهايبلغمنها،بقاياأ!جوئيئبشكلأوكاملةإقالنا،حفظتالتيوالوثلأنقاللفافات

فيها،رُتبتالنهايةفيأعحدةكالبَا،نجد،كقهاالك!وفمنالخطوطاتماذةنشرعحلتةفي،لكن0.85

بصورةبعدمحتواهاتحديديمكنلمكثيرةأخر!لفافاتمنأجراء،عذةأرقامأو!احدرقمتحت

الأقل.علىأخرىلفافةلأ.نعنتكملأنكا!4الكهفمنغيرهاأو،المقتطفاتلهذهيمكن.أدقْ

غرفومن3،الكهفمنمخطوطًاوعشرينمئةحوألىأخذمنالماضيفيالمكتشفونتمكن

النهايةفيالواقعة،المتكلةالأخرىالغوفةمنوكنلككاأ9و،"7ماكاAالسابقةوالسكنالعمل

تعفنقدمنهابععثاأنأيضاالمؤكدمنملحوس.شيءلنايُتركأقدونمن،الموللشرفةالجنوبتة

أثر.أقييتركأندونمنأخرىلأقدارفريسةسقطآنهأوالجرذانحُجرياوضاع،كاملةبصورة
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هناككانتآنهامنبدلاووئيقة!لفافةألفحوألىالموجوراثعدديصيركتههذأجُمعماإذا

فيالوأقعة!العملالسكنغرفوفيقمرانلمستوطنةالمركزيةالمكتبةفي.م68العاممنحزيرانفي

ووفيقة.لفافةتسعمايةحوالىمنمتوفرهومائفةللصستوطنة.والتابعةالموللشرفةالجنوبتةالنهاية

هذهمنعشرةمن!ا.وستينسحتحوالىمحتوىتحديدمن،اليومحتىالعلحاء!تمكنوقد

حفظالتيالوحيدةفهيإشعياءلفافةأقامحفوظَا.محتوأهانصفمناممثرزالمافقطالخطوطات

تقريبَا.كاملاًنضها
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قمرانمكمبةلفافات6-

هي،خاصنبنوع،أليوميهفناما.مختلفة6لقبطرالقديمةقمرأنمكتبةلفافاتمحتوىتقويميمكن

التيالأبحاثنتانجهناونعوض.نعرفهكناماإلىإضافةلناتتوقرأنيمكنالتيالجديدةالمعلومات

قدرعلىمأمنفيووضعوهاواستخدموها،المكتبةأشسمواالذينأقا.قمرانمكنشفاتعلىجرت

سوفهؤلاءاهتماماتلكنتمامَا.مختلفةنظروجهةمن،شلثدونمنإليها،نظروافقد،إمكانلألهم

ماعبر،اليومنحنإليناووصل،المكتبةهذهفيسنةوسبعينمئةطوالاجُمعالذيمانفهمتجعلنا

قمرأن.فياكتشف

ثمرانلمكتبةالقديمةلوظائفا

فيهاعليهاعثرالخيالمواداختلافأيالختلفة!الخطوطاتبكلهوفالمرتبطةالبحثنتائج!بطناإذأ

،نقترب،المستوطنةوسطفيالقلالمةالمركزيةالمكتبةمنإحضارهافكرةمعفيها،خبئتالتيوالطريقة

مختلفة.أقسامأربعةإلىبكاملهالمكتبةمحتوىتقسيمإمكانتةمنعندئذ،

لإنجازكنماذجخصوصَا،استُخدمت،نموذجتةمخطوطاتمنالمكتبةمنالأؤلالقسميتألف

وأكاملبشكلالمحفوظةإشعياءلفافةالخطوطاتمنالنوعهذاعلىالمهقةالأمئلةمن.أخرىنسخ

!من!ا..مق501العامحوالمىاللفافتانهلأنانأنجوت.الجماعةنظامعلىتحتويالتيالكبيرةاللفافة

نهايةحربوصفعلىأوهودايوت،أناشيدمنكبيرةمجموعةعلىتحتويالتياللفافاتأيضا

الميلاد.قبلالأؤلالقرنمنالأخيرالربعنهايةإلىتعودوالتي،والظلمةالنوربينالأزمنة

عمرهاأصبحقدأكا!الكهففيعليهاعثرالتيمنوغيوها،اللفافاتهذهكانت.،م86السنة

آثارمثلأستخدامها،علىتدكقليلةآئارإلآعليهايظهو،ذلكرغمسنة.وسبعينمئةإلىثمانين

مستوطنةفيقىأعقألاممثرالكتبمنكانتتُمثلهاالتيالمؤتفاتأنمع،الخارجيةالجهةعلىقبضات
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هذهأنالواضحمنكبيرَا.كانهذهـالمكتبةفيالموجودةنسخ!اعددأنعلىدليلهذا.قمران

حفظها.يفضسلكانآنهيبدولكنالأمر،لمزمإذا،الكتابةغرفةضصنإلآتقرألمالنموذجتةالخطوطات

بتأنهذهـاللفافاتوضعتهناككا.أالكهفمحتوىمنكبيوًاقسمَااللفافاتمنالنوعهذايشكل

إلىحصرًا!صلتفقدالمتضررةالنموذجيةالخطوطاتأقا.فخارتةجرارفيوجعلتبكتانولفت

.4Qالكهف

هذهـإلى.للدراسةوخصوصَا،العاتملا،ستعماللفافاتمنالمكتبةمنالثانيالقسميتكؤن

العشرين،السبعالاشتراعتثنيةسفرونسخ،والئلالينالثلاثالمرأميرسفرنسخكالبتةتنتمياللفافات

من،أخرىلكتبفسخوكذلكعشر،الستةاليوبيلاتكتابونسخ،العشرينإشعياءسفرونسخ

بالأسانيين.خاضةولمؤتفاتأخوىتقليدئةلكتاباتونُسخ،المقذسالكتابلأسفارعديدةنسخبينها

النظامبحسب6لمَا،دهناككانتالخاضمة،الجماعة!لأنظمةالمقذسةللكتبالجحاعتةللدراسة

نسخعددفإنوعليهواحد.وقتفيالنسخهذهمنكييرعددإلىحاجةالأسالتين،علىالمفروض

لهذهالجماعتةالد!اسةقيللصشتركينالتقويببيئالعددعلىيدكقمرانمكلتبةفيمعتنمؤفَف

الفئةمنلفافاتعلىعُثر.وأهضتتهالخطوطلموضوعتبعَاينقصأويؤيدالعددهذافكانالكتاباث.

كقها.الخابئكهوففيأيا"،أفيكاوكذلك6أكاحتىالكهوفمنكلفيالثانية

الراهنة.وبالمسائل؟خصوصيةاممثردراسيةباهتماماتمرتبطةأعمالمنالثالثالقسمويتشكل

غير4"،الكهففيلحبثِتالتيالمكتبةمحتوياتخارجمناليونالتةاللفافاتأنمثلأ،نجد،هكذا

منكلتاهما"،الهيكللفافة9مننسختينسوىهنار؟وليس.QVوالنومالسكنغرفةفيإلآمتوقرة

ذلكبعداستُعصلت!لكلنها.م.،قالأؤلالقوننهايةفيإلآتنجزلممن!ماواحدةأكا!أالكهف

بهذهخاصًااهتصامَايبدونالمكتبةمستعملودكان.ذلكبُعيدجذرَياإصلاحهافلزم،بكثرة

والسبب،دأنيالسفرمنعديدةنُسخانجزت،.مالأؤلالقرنمنتصففي،لاحقوقتفي.الخطوطات
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الدارسين.جانبمنكبيرًاأهتمامَاجديدمنحازالقديمالسفرهذاأن

الفئةهذهإلىتنتمياليالخطوطاتمنكبيرًاعددَأولكقنوعها،تحديديسهلمكتشفاتهناك

الواقع،في.الأخرىالثلالةالمكتبةإقسامإلىتنتميكانتإذاما،نهلاليئبشكلىالتحديد،يصعبالثألثة

أفضلفيأكثر،أونسختينا!،واحدةنُسخةسوىقحرانمكتبةقيمنهايتوقرلمكثيرةمؤتَفاتهناك

أسبابأيضاوئفةشخصيئ.لاستعمالمخضصةكانآنهاالظنيمكن،الحالاتبعضفي.الأحوال

منسوخنموذجآنهأ!،بهالاهتمام!نقصالخطوطقدممثلا،منها،الخطوطاتبعضعددلفقةأخرى

أهضتة.ذاتتكنكلمقمرانخارجأنتشوتكانلكتابات

كهوففيمثهاقليلةنسخوثضة،4الك!فإلىالنوعهذاإلىتنتميالتيالخطوطاتأغلبتعود

الترجصةأو،حبقوقتفسيرمخطوطمثلفردتةنسخاممبربشكلالمرغوبةالنعوصمن.أخرى

-!يدماهناكلكن،".االكهففيحفظتاوالخطوطتان،بالاَرامتةالتكوينسفرمنلأجزاءالشعبية

قليلةبقاياإلآمخطوطمئتيمناممثرمنيحفظولمنهاليها.مفقودةقمرانمكتبةمنلفافةمئةعن

ندريلاالذي،للمكتبةالسابقالمحتوىثلثحوالىهذايشكلمحتواها.بتحديدلناتسحح،ا،جا

هذههيماولكنإلينا.وصلتمؤتفاتمنعديدةنسخايحويكانآنهالظنأغلب.يضتمكانما

؟المؤتفات

جرتبعد/مافي.مستهلكةمخطوطاتمن،خاصنبشكل،يتألفالمكتبةمنالرأبعالقسمكان

غرفةماحذإلىتشبه،للمجامعجانبيةغرفةفيالمستعحلةالنسخهذهتجمعأقعلىاليهودتةفيالعادة

نُسخإليهتعودوالذي،القاهرةفيالقزلالينمجمعفيحصلكماتمامًا،المسيحتةالكنائسفيالسخرستتا

جذَاالأئقياءالأشخاصكانالأحيانبعضوفي.لمسيراخوكتاب"دمشقلىكتابالوسطىالعصورمن

العشوائيةالعتناتد+للفييُعثرلملكن.موتهمحتىباليةدينتةكتبمنجصعوهمامعيدفنون

علىتحتويلاالأخرىالقبورأنأيضاالأرجحوعلى.مخطوطاتأفيعلىقمرانقبور
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بلخارجها،الباليةالخطوطاتمنبالتخقصالمستوطنةفيتقضيالعادةتكنفلم.مخطوطات

فيها.لحفظ!اجانبئةغرفةخضصت

فيالمحتواةالكمَابتةالنصوصالرابعةالفئةهذهإلىأيضا،،تنتمي،المستعملةاللفافاتإلىإضافة

كان،قديمةمخطوطاتمنوأجزاءمحاسبةوفواتير،ووئائق،الأبوابوأعمدةالصملواتحرممحافظ

الجزثيئألاستعمالإعادةوما.أخرىلأغرأضأوالكتابةعلىللتمزن،الضرورةعنداستعصالهايعاد

طويلة،مذةمنذتفتتقدوكانت..مقهـ02السنةحوالىأنجؤتالفلكيئ"،أخنوخل!كتابلخطوط

ورد.ماعلىالوأضحالمثالإلآ

تمحيص،د!نمن4"،الكهفإلى،المكتبةفيمتوقوًاكانماكك،لحظةأَخرفييرخل،لملو

العامقمرانمستوطنةفيشمتالذيالحريقمنبالتكيد،،سلملماالتعبير،صغإنعشوائيئبشكلأي

.كهذهموادعلىالكهفهذافيإلآيُعثرلمحالككفي.المستعملةالخطوطتةالمواذهذهمنأقي68،

التيالصورةإلأأن!11QحتىQأمنالكهوففيمتوقرَاكانماكلىلنايحفظلمأدهورغم

يمكنالذيماءالإجمالوجهعلىصحيحةالمركوية،قموانلمكتبةالرئيسةالأقسامعنرسحناها

ذلك؟إلىإضافةأيضاتحديده

إنهاالقولسبق!التيذاتها،قمرانمستوطثةمنبكئيرأقدم،قمرانمكتبةمخطوطاتبعض

بهاجيءبل،قمرانفيتنتجلمالقديمةالخطوطاتهذهأنهذامعنى..مق551السنةحوالىأنجرت

استقزالذيالوقتفيالنموذجيةالخطوطاتمنالعديدأنجرفقد.المكانهذاإلىآخرمكانمن

الكاتبأنممكنَاكانواناَخر.مكانفيأوهناصدرتكانتإذأمانحذدأنيمكننالا.قمرانفيالناس

ثتمذلك،قبلآخرمكانفيالنموذجيةمخطوطانهأنجر!بماآنهإلآقحران،فيالعحلىتابعايضانفسه

الجيلأصبحأنإلى،متعتم!نخبراءإلىحاجة،خاصنبشكلالبدءفي،هناككانتإذمعه.أحضرها
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بنفسه.العملعلىقاد!اقمرانفيالناشئ

كانقمرانمكتبةفيالوظائفتقسيمانالقديمةالنحوذجتةالخطوطاتهن!وجودمجزدويظهو

وقراها،اليهودئةمدنفيأسانتةلجمعتاتالكتابةغرفةفيتجريكانتنسخأعمالالبدء،منذ،يشمل

الأرجح.على

الخطوطاتأقسامتظهر.المكتبةمنوالخالثالثانيالقسمينننسىأن،أخرىجهةمنبمكننا،ولا

مختلف.بأسلوبالدراسةلأغراض،عينهالوقتفي،استُخدمتقمرانمكتبةأنإليهماتنتحيالتي

النهار،في،يهتمونهؤ،ءكان.الخطوطاتبإنتاجعلاقةلهمتكنلمرجالقمرانفيعاشفقد

الأسانتين-ككل-كانواولكتهم،للمسخوطنةوالمطبختة،والرراعتة،والتجا!تة،الإداريةبالشؤون

بذلاكانلذا.الجماعةوأنظمةالأنبياءوكتبالتو!اةد!اسةفيبالاشتراك؟الليلوفيمساء،ملزَمين

معتنة.لخطوطاتالنسخمنعدد،ملا!لمبشكل،المكتبةفييتوقرأنمن

علىالعاتمالإشرافحقلهمكان،الروحيةالخدماتلإقامةكهنةقمرانفيكان،ذلكإلىإضافة

أتخاذفيأيضاواشتركوا.المشتركةوالوجباتاليومتةالصلواتأئمةوكانوا.الخطوطاتدمانخاجالمكتبة

وقتهممنألاكبرالقسميقضونكانواالكهنةهؤلاءلكن.الخاضةوالقرارأتالملكئةبشأنالقوارأت

توفريوجبكانالذيالأموالخاضة،الدرأساتمنبألعديدذلئا؟إلىإضافةوقاموأ،ككتبة،

ملالمة.مكتبئةمحتويات

الواقعةالأربعوالعملالسكنغرففيعاشواالذين،الأرجحعلى/همالمرشدونالكهنةأولئك

الذينالوحيدينكانوا!ربما.قمرالنمستوطنةعليهتقعالذي(المرلشرفةلنتوءالجنوبتةالنهايةفي

فييسكنونكانوأالذينسائرأقا.شخصتةبصفةود!استهاالمكتبةمناللفافاتاستعارةبحقحظوا

أرادوأإذأالمكتبةفيالمطالعةغرفةإلىيأتواأنعليهمفكان،المستوطنةخارجالمرل،شرفةكهوف
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الآخرين.كسائرر،يتها،أواللفافاتد!اسة

وكانت،،الاقتصادفيلكيانهمالرئيسالركنجوانبأحدالمكتبةكانت،قمرانسكانمنظورمن

بشكما!هذا،يوضح.بالدراساتوالقيامالعلمتةإمكانيانهملتوظيفالرئيسالمكاق،عينهالوقتفي

الرومانبخطرشعرواعندما،أمانفيالمكتبةمحتوياتوضع،جهدهمبئحاولوا،لماذاكافيِ

المحلى.

فيجُمتالتي،الألفاللفافاتأنواعهيمالنعرفالمذكورةغيرأخرىآ!اءإلىبحاجةلسنا

منوقليلةالمؤتفاتبعضمنكتيرةنُسخهناككانتولماذاتقرييًا،سنةوسبعينمثةطوالقمران

لكخابحتىأوفرشحبةأوصذوقتةمؤتفاتأقيفيهايكنولمأسانتةقمرانمكتبةكانتولماذا،أخرى

يونانتين.فلاسفةأو،هومير!سمثلوثنتين

أليومالحالهيكماباستمرار،يُستعملكانبكاملهالمحتوىمنفقطمحذدًاقسمًاأنفيشلثلا

قيامعلىسنينعشربعدمستعحلاًيعذلمالمكتبةهذهموجوداتمنفالكثير.عاقةمكتبةكلفي

معهنانشأتاهتماماتأقييظهوالمعطياتهذهمجحوعلكننادرَا.إلآيستعمللموبعضها،المكتبة

.قمرانمكتشفاتبفضللناواضحةالآنوهي،الوقتمرور

زالماالتيالخطوطات،منألاممبرالعددأنوهوخاصن،مدلولذوواقع،النهايةفي،هناك

يعورتقريبًا،وستينستحايةقدرهمجصوعمنخمسمايةعلىيزيدماأيمحتواها،معرفةبالإمكان

الكهوففيلهنسخعلىيعثرلمالخطوطاتهذهمنا!بروالقسم.غيرهدون4الكلهفإلى

7"/8"،كاه9الكهوففيوضعت،أخرىنُسخمنكبيرًاعددَأأنالظنالبدهيئمق،لكن.الأخرى

"أالكهوفإلىالعائدةاللفافاتبقاياأنإلىأضفلها.أثرأقيتتركأندونمنضاعتثغكاا3

أغلب.بدقةمحتواهاتحديد،الآنإلىمعها،يصعبدرجةإلىقليلةأكا!أحتى5"كاو3حتى

الكهوففيتوقرتقموان،مكتبةفيوجدتالتيالمؤتفات،هن!منعديدةنسخاأنإذَاالظن
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معرفتها.كللى4Qالكهففيالاكتشافاتساعدتناوقد،الأخرى

بل،الأخرىالكهوفإلىتنتميألهاعلىالدليلإقامةيمكنلامؤثفاتهناكأنيلفتناذلكمع

المقذسالكتابأسفارمن.نسختانأونسخةإلآمنهايتوفىلاالمؤتفاتوهذه4".الكهفإلىحصزا

هنانعثرذلئا،إلىإضافةونحميا.وعزرا،أخبار،2ووأ،والجامعة،والأمثال،يشوععندناالعبرقي

الحأص!القرنمنللأسانتين،سابقزمنفيالأرجحعلىنشأتالتيالمؤتفات،منكييرعددعلى

مثلالمبكرالأسانيئالزمنمنالمؤتفاتبعضأيض!اوهناك.،.مقالثانيالقرنمنتصفوحتىق.م.

الليتورجتة.والمؤتفات/الكمابتينالأنبياءوتفاسير،التعليمتةوالأبحاث،الميدراشيم

أهتمامالمستوطنةلقيامالأخيرةالعشرالسنواتفيشِشألمآنهألافتراضيمكنالحالاتهذهفي

اللاحقالخطوطإنتاجتاريخكعحديدالدقحِق،البحثينقصهالحكمهذاأنغيرالمؤتفات.بهذهكبير

.بالمحتوىمُتعققةخصوصتاتتقديرأومحفوظَازالماالذي

عبرحصرَاقمرانمكتبةفيتوقرهاتتهدمؤتَفاتهناكبأنمقبو،،ألافتراضيبقىحالكلعلى

الكهف4يقذملاالأسانيئ.التقليديسبقتقليدإلىالمؤتفاتمذهتعودولا4،الكهفمكتشفات

الأجزاءفأفضل،ممثلةغيرالكيفتةالوجهةلكن،فقطالكقتةالناحيةمنإلأللمكتبةالرئيسالمحتوى

.الأخرىالكهوففيوضِعتلانهاوذلكهنا،ناقصة
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لحديثا!العلمالمُكتسبةالمعلومات

ذلك/قبلر!فعًا.أنجازًا5691-4791السنواتفيقمراناكعشافاتتشكلالعلميئالمنظورمن

العصورقبلاليهودئةإلىيعودآ!اقيمخطوطأي،والوثائقالرسائلبعضباستثناء،هناكيكنلم

صفيحةعلىمصو.مصدرهالبررى،ورقعلىمكتوبواحدعبرقيمخطوطهناككان.الوسطى

4-6.9:ألاشتراعولتثنيةالعشرللوصاياالحرقيالنصن.،.مقالأؤلطأوالثانيالقرنفي،سُخلصغيرة

اُنجزت،كبيرةبكقتات،الفلسطينيةاليهودتةمنأصلتةمخطوطاتللعلمتوفرتفقدالآنأقا

أقصى.كحذ.،م68السنةإلى..مقالثالثالقرنمنالممتذةالفترةفيكتها

بضعالأموسيحتاج،المكتشفاتهذهمنالأخيرةالمقتطفات،بعيدةكيرمذةفيتخشراعندما

طريقهاالنصوصهذهمنالمُكتسَبةالغنيةالمعلوماتلتجد،المكثفالبحثمنالسنينمنعشوات

الأرامثة،واللغةالعبرتةاللغةوتاهـلخوالجديد،القديمالعهدينودراساتاليهودتة،الدراساتإلى

أصبحت،القمرانفيالبحثمنعقودأ!بعةبعد،لكن.الأديانوعلمالأخرىالسامتةوالدراسات

الحديثة.بالمعلوماتالمتزايدالاهتمامتوقعيمكنناالعلماء،متناولهفيالنصوصمعظم

قموان.مكتشفاتإلىلعاثدةالخطوطاتأهغبعضإلآهنانعرضأقيمكننالاآنهالبدهيئمن

الترجماتأوالأصلتةالنصوصإلىالقارئمحيليندراستهتمتماأهتمبذكرنكتفيسوفلذلك

عذة.لغاتفيالمتوفرة
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الكتابيَةالمخطوطات

الوسطى.العصورمنيهودتةمخطوطاتعلىالعبرقيالمقذسللكتابالحديثةالطبعاتتعتمد

فقد.عادةالمطبوعالقديمالعهدنعناعتمادفعليايمكنمدىأيإلىكامليقينهناكيكنلمملذا،

ن(يمكلنجديدةنقلعملتةكلففي.كثيرةمجازفاتعلى،سنةألفعلىتريدنقل،عملتةتنطوي

.جديدةأخطاءتندش

الكاملشبهالنعنأقا.،.مقالثالثالقرنإلىقمرانمكتشفاتمنالكمابتةالخطوطاتأقدمترقى

مخطوطمثتامجموعهماقمرانمكتشفاتمنإليناوصل..مق051السنهَحوالىفإلىإشعياءلسفر

الخطوطاتمنسنة085منبكرأقدموهي.م68صيفقبل،شلثدونمن،انجوتتقريبًا،كتاييئ

الخطوطاتهذهتقذم.القديمللعهدالمطبوعالنمنعليهايعتمدالتيالوسطىالعصورمنالمتنؤعة

فإنلها،قيمةلاالتيالصغيرةا،ختلافاتبعضعدا:المتأخريناليهودللنساخمهنتةشهادةأفضل

أيضا.عاما"لفقبلكنلككان،الوسطىالعصورمنذنعرفهكحا،المقذسللكتابالعبرقيالنمت

إستر.سفرباستئناء،العبرقيالمقذسالكتابأسفارككمنلنسخبقاياعلى،قمرانكهوففيعُثر

قديمةنصوصَايملكونكانواالأسانيينأنا4Qالكهفمكتشفاتتظهرإذ.صدفةهذافيليس

والذياهأ!،!أHebraicaطبعةتنشرهكماأستير،لكتابالعبرقيالنعنأفاإستيو.لماذةبالاَ!امتة

يهود،الثانيالقرنفي،أنجزهفقد،اليومالي!ودبهيحتفلالذيالبو!يمعيدتأسيسفياستعمل

التقويمإلىالبوريمعيديدخللمكما،قمرأنمكتبةفيمكانكهذا!غريب"لمؤلَفيكن.لمآخوون

معهمءالمتعاطفينوالفرشمخينخونةالمعتبرينالحشحونتينالحكلامتخحنالأمورهذهكانت.الأسانيئ

التجديد.هذاقبولفيللخقليدالواعونالأسانتونيرغبولم

كماكقهاالعبرقيالقديمالعهدأسفارأنإلىإستيرلسفرالخاصنا،كتشافيشيرعينهالوقتفي

إلىبالنسبة.ق.مالثانيالقرنمنتصفقبل،الأرجحعلى،انجزت،قمرانمكتبةفيمتوفرةكانت
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وتتمثعنضا،ولاحجمًالاللتغييرقابلةوغيرموروثةسابمَةتقليدتةكتاباتهذهكانت،الأسانيين

لمالتي؟القديمللعهدالأخرىالأسفارأقا.سلطوئِبجانبالأنبياء،وأسفارالتوراةخصوصَاجزئتا،

السبعينئةطريقمنالمقذسةكمبناإلىوصلتوالتيق.م.،الثافيالقرنمنخصفبعدإلأتظهر

المكابتينوسفرييهوديت،عنمت،القديمللعهدوالا+لينيةإليونانثةالترجمتينعبرأيوالفلغانا،

قمرأن.مكتبةفيواحدةنسخةمنهايوجدفلم،سليمانوحكمة

البحثإلىبالنسبةقمرانلمكتشفاتالتيالكبيرةالأهقئة/الأمثالببعض،نوضحأنسنحاول

القديم.للعهدالعلميئ

أسفاربعضأيالقدمِ،الع!دكتاباتبعضأنيظنكاققمرأن،مخطوطاتاكتشفتأنإلى

الأولى،للمزة،فثقةالآنأقا..مقالأؤلأوالثانيالقرفينفيإلآتكتبل!المرامير،وسفرالأنبياء

التيالمتأخرةالتواريخهذهمنأقدمأ!،61،ز!ع!أكا!؟!اأفيكحاعينهالنصقتحويمخطوطات

القديم،للعهدالتمهيدتةالعلومفيالتفكيرفِىتغييرَأتتطقبالحديثةفالاكتشافاتالأسفار.لهذ!أعطيت

الأخرلى.الأسفارمنكثيرعلىأيضاينطبقوهذأالكتابتة.المؤتفاتبتشوءتُعنىالتي

القرنمنتصففي،الإسكندهـتةفيظهرتالتي،العبرقيالمقذسللكتاباليونانتةالترجمةوتحتوي

هذهكانت.النصوصوصياغةالكلماتفهمفيكثيرةاختلافات/بالسبعينتةوالمدعوة.،.مقالثالث

الخطوطاتأظهرتحالئا،.للصرَجمينالأدبتةالحزيةإلى،قمراناكعشفتأنإلى،تُعزىا،ختا،فات

Bibliaتعتمدهالذيالنمنجانبإلى/تكلؤنتآنه(قمرأنفيالكتابتة Hebraica?نضثةصياغات

بهاتمشكتالرثانتهَ،للحركةالسابقةفلسطينيهودتةفيالعبرقيالمقذسالكتابلأسفارأخرى

فلسطين،فيالنعنشكلفيداخلتةتبايناتإلىتعودالسبعينتةنمنفيفالاختلافات.بأمانةالسبعينتة

.قمرانمكتشفا!ظهورقبلتمامًامعروفَايكنلمالذيالأمربالعبرتة،النشاخأخطاءوإلى
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النعنإلىبالإضافة،هناككاتَ،الخمسةالموسويهالكتبأو،الشريعةبكتبيتعئقمافي

Bibliaفيالمعتمدالمسورا-قي Hebraica,هذهتعرفلم.ثالثةنضمتةصيغة/القديمالسبعينتةونموذج

بينظهر!الذي،السامريينإلىتعودالتيالشريعةلكمَبالثضيئالتقليدعبرإلآذلك،قبل،الصيغة

عضو،503أليوميضقونالذينالسامرت!،إلى،عادةتعزلى/لذا.م.قوالثانيالخامسالقرنين

م.،الأؤلوالقرن.م.قالخامسالقرنبينالواقعةالفترةفي،ولكنهمبهم،خاضمةجريدةولديهم

اليهودتةوسطفيجريزيم،،المقذسجبلهموفِىبشكيمالمحيطةالمنطقةفيجدأ،ضخمةبأعدادعاشوا

Bibliaفيالمطبوعالمُتوارثالنمنعنالاختلافاتكل،الشمالقيوالجليلالجنوبفي Hebraica.

كانت)السامرية"،النصوصصيغةأنيعرفأنإلىأليوم،العلمتوضلقمرأن،مكتشفاتبفضل

صيغةيعتبركانفماسرور.بكلالأسانتوناستعملهاوقد،آنذاكالفلسطينتةاليهودتةفيتمامَامالوفة

رتماهـ،السامرقي)الانشقاقبيسقىماقبلظهرتنضتةصيغةآنهاثبت،السامريونأوجدهاجديدة

زالتماالسامرتةالشريعةأسفارفيالكلما!بعضثقةأنيبقى..!ا.موالرابعالخامسالقرنينفي

"مكانإلآتقليد3ياتذكرلممواضعفيجونيمجبلكإضافة،السامريونأجراهامتعقدةتغييراتتعتبر

المحذد.غير"،القدس

الآرأميهإلىالعبرقيالنصننقلأن،قمرانمكتشفاتظهورقبلعمومًا،يُفترضكانوأخيرَا

بطريقة،الرتانتينعهدقبلدومَا،يتغكان،المجامعفيللكتاباتالإلزأميةالقراءةارلناءخصوصًا،الشعبتهَ

اللاوتنلأسفارالتراجيم،تُسقىآ!امتة،ترجماتحالتا،نملك،ق!رانمكتشفاتبفضلشفهيه.

.م.قالثانيالقرنفيانجزاللاوتينترجمةمخطوطوكان.مكتوبةصِغةفيوإئوب

القرنفيأي،الثانيالهيكلزمنفيفلسطينشعبأندومًايُفتَرضكانماالترأجمهذهتُظهر

دعاالذيالسببهوهذاوأنكبير،حلأإلىالعبرتهَيج!لكان،م75السنةوحتى..مقالسادس

نصوصَاتقذم!مرانمخطوطاتأغلبأنالواقع.الكتابتةللنصوصآرامتةنضيةصيغةظهورإلى

العصورفي.الأسانتونكانكماتمامَابالتقليد،ومتمشكةمتعتمةنخبهَحاجاتمعيتلاءموهذأ،عبرية
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كانتالقديمةاليهودئةفي.الظاهرةلهذهوفقَاوتكخبهااللالينتةتتكتمالكنستةالنخجةكانت؟الوسطى

بقمعالرتانتونقام،لاحقوقتفيضروريا.حلآًعبرتةكتابيةلموتَفاتالمكتوبةالآرامتةالترجصات

يمارسيكنلمآنهرغممعتنة،لحاجةسذااعتبروهفقدالأسانخونأقا.المُستطاعقدرالترجماتهذه

محدود.بمقدارإلآعندهم

كتابتة،مخطوطات:المهقةالأخرىالموادمنبكثيرالمقذسالكخابعلماءقمرانمكتشفاتقئؤد

المنجزةالترجماتوتظهـر.النصوصتاريخعلىمتعذدةمنافذل!متفتحواستشهاداتوتفاسير

تعاليملفهمجدامهقةوهي،الكتابيئللتقليدكثيرةجديدةفهم6لقطر،الكلتابتةالمواذلبعضبتصزف

الهيكللفافةنمنيُقذمهاكما،التوراةلقوانينالأخرىالصيغوتعطيناالجديد.والعهديسوع

وعغالأورشليصيئالكلهنوتمحيطعنفكرةالأسانئين،لمؤتَفاتسابقةأخرىمؤئَفاتومجحوعة

إلى،قمرانمكتشظتطريقمنإليناوصلالذي/الموتفاتمنالنوعهذايعود.المقذَسالتقليدماذة

تقريئا...مق5Iv!السنةالسارسالقرنبينالأؤلوالهلينستيئالفارسيئالزمن
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الخجب

يحفظ9أنالمرءعلىأنإلىخاضة،بطريقهَفيها،يُشارمواضعأربعةالخمسةالموسويةالكتبفي

البيت)فيالأوامرهذهباثباعوصتةهذهـالمواضعمن6شينفيبها.و!يعمل"الئَهوصايادائمًا،،لمقلبهفي

المدينة.بؤاباتعلى!كذلكالمبيوتأبوابعلىخطئاه"تثبيتهامنبذلاكانولذا"،الطريق!على

جلدتةقطععلىهذهالتوراةموأضعكعابتهمعبرأليوم،إلىهذهـالوصايا،اثلقياءااليهوديتبع

النظر،عنمحجوبةالطريقةبهذهتصبحو،نها.محافظداخلووضع!ارفيعبشكلولفها،صغيرة

لدفعتستعملكانتإذ6،سحرقي9معنى،السابقفيلها،كانآنههذايبتن!ألحُجبإ.بإليهايشار

".الشريرةأالأرواخ

،المعدنمناليومأكلبها،محافظشكلعلىالأؤلالنوع.الحُجبهذهمنمختلفاننوعانهناك

برشمانأوجلدمنملفوفشريطفيهايوضع،والشققالبيوتأبوابأطرعلى،الخارجفييمينَاتثبت

الصغيرةاللفافةلهذهالخارجتةالجهةعلى2.ا13-:اوا49-6:ا،شتراعتثنيةمنآياتيحوي

أليهوديلمس.المحفظةفيصغيرةفتحةعبرالأؤلحرفهر،يةويمكنإشذاي"القديماللًهأسميُكتب

ذاتهاالمحفظةفيقتلونجذَاائهـنقياءاأقا.ويقتلونهبهامرورهمعندالأصابعبأحدالمحافظهذهالأئقياء

عليها.الانحناءعبرلقهبخضوعهميشهدواحتى،الأرضجوأرفيتقويبًاالأحيانبعضويثتتونها

(.البابعمودإلىإشارةفي"Mezuza")ايُسقىالمحافظمنالنوعهذا

ا،كمص!+أliول11متسمْى!والعحلإ!!القلبفيللحفظ9تسخعملوالتي،المحافظمنا،خرالنوعأقا

على،بأحزمة،الصلاةأثناءوتُثبتالجلد،من،اليومحتى،اللوأزمهذ!تصنع".الصلاة"لوازمأد

9؟-6:آياتتحويجلدتةقطعةاليد+Tا!صaفي.القلبمنقريبةلتكون،اليسرىواليدالجبهة
الجبهةTeffilinأفا.16أ-أ:13و01أ-:13خروجومنألاشتراعتثنيةمن21أ-3:أوأ

الكلتابفي.منفصلةحقولفيصغيرةجلدتةلفافاتأربععلىلكنذألها،الكمابتةالآياتفتحوي

55؟

http://www.al-maktabeh.com



التصزف.6لقفلطراليدأقا،"القلبفيالىحفظإلىالرأسيرمزالمقذس

رسالة،التقتةالشعائرهذهعلىالأقدمالشواهدكانت،قمرانمكتشفاتظهورإلى

(oV16.-أ،,I Aristeasويوسيفيوس..مقالثانيالقرننهايةفيوضعتلتي

213(4:Antiquitates),كلقي.الأسالتينتقليدفيمألوفةكانتآنهاثبتقمراناكتشافاتمع

Teffilinjفيألاشتراعتثنيةمنالموضعينكلايردحال، Mezuzaبتفصيلقمرأنفيعليهاعثر

و"طهارة9-6!أ:5الاشتراعتثنيةالعشر،الوصايا،آياتمنزكرماإلىبالإضافةتحويإذأممبر،

بينيمتزونالأسانيونوكان2.أ:11أ-2:أ.تث-التع!فتةالأفعالعنوالإعرأضه،القلب

أربعةعلىالحاويةالجبهةابمس!+ولأوبينواحدةصغيرةداخلتةعلبةإلآتحوي،التياليد

منفملة.حقول

Tefillajعلىأيضاالمنقبونعثر8،الغرفةقي Mezuzaخاضةكانتربمانصوصهحا.معأليد

هاتينإلىم.الثالثالقرنفياللفافال!مكتشفوينتبهلملصغرهما.الغرفةهذهفيالأخيرالساكن

أ".الكهففييدأوجب!ةTefillaكاوعلى5الكهففيا!س!+جبهةااولأعلىعُتر.القطعخين

وعشوونخحسوعددها،النوعهذاإلىكقهافتنتميعليها،عثرالتيالأخرىالقطعأفا

in+!!وسبعاMezuza?فيالحذهذاإلىكثرأناسقطهنايسكنلم4".الكهفإلىتعود

كانت،قمرأنمكلتبةأنعلىدلمِلأفضلهذا.للمدخلوأحدةMezuzaيكفيوكان؟عينهالوقت

تستخدملم.ألاستعمالفييعدولممكتوبَا/كانماكللحفظومكانَاللتجميعموضعًا،ذأنهالوقتفي

جتدًا.وتخزينهاالأهتماللفافاتلحفظبل!المستعملةإ،المدؤناتلتخبئةالصخرتةالأرضفيالكهوف
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الأبوكريفاكتب

Bibliaفيتردلاالتيالقديمالعهدكتبهيالأبوكريفاكتب Hebraicajl،عرفتوالتي

الترجماتتحوي.(vulgata)القديمةاللانينتةوالترجمةالسبعينتةعبرالمقذسةكتبناإلىطريقها

لأنوذلك،البروتستانتتةالترجماتفيترد،ماغالبَاآنهاحينفي،أليومإلىالكتبهذهالكلألوليكية

مفيدةقراعقهاكانتولئناالمقذسالكتابوبينبينهاالمساواةتنبغيلا!كتبَا،اعتبرهالوثرمارتين

وجتدة".

وجوديفشرماوهذاق.م.الثانيالقرنمنتصفقبلوضعاالكتبهذهمنكتابانفقط

علىعثرالتيالمنحولةالوحيدةالنصوصوهي.قمرانمكتشفاتضمننقميهماتحويمخطوطات

.قمرانفيمنهانسخ

سيرأخبنويشوعطوبيَاسفرا

للأسف،منها،يبقلم،لفافاتأربعهناكحالئا،.اليونانتةإلىترجمةطوبيالسفونص!أقدمكان

عبريةترجمةتحويأخرىلفافةوثقهَ.الكتابلهذاالأصليئالآ!اقيالنمنتحوي،مقتطفاتإلآ

لاالجديد،العهدرمنفيجذاالمعروف،المولَفهذاأنالأصلتةاللغةعلىالدراساتمنتبتين.ثانوية

كبير،حدإلىالأصليئللنصنأميخةترجمةاليونا!يةالترجمةوأن.،.مقالثالثالقرنفيظهرآنهمنبذ

.قمرانأكعشافاتقبلبهمشكوكَاكانالذيالأمر

091السنةحوالىبالعبريًةوضعالذيالحكميئ،سيراخبنيشوعسفرفهوا،خرالكتابأقا

على،الوسطىالعصو!فيالقزا،ون،عثرفقد3".الكهفوصفنافيالسفرهذاإلىأشرناق.م.

مرأرَا.بنسخهاوقاموا،هناكمخئأةفسخة
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اثنحولةالكتابات

نمنفيتردلاوالتيالقديمةاليهودتةإلىتعودالتيتللههيالمنحولةالكتابات

Bibliaاد Hebraica,التقليدإطارضمنتقعأوالقانونيةغيرالقديمالع!دكتبإلىتنتميولا

يكونواأن،التاريختةالناحيةمن،يمكنلااناسإلىتنسبلانهامنحولةتسقىإلينا.الوأصلالوتانيئ

بالفعل.آلفوهاقد

،ودانيالو؟لوب،ونوح،أخنوخمثل،القديمالزمنحكماءإلىينظركان،القديمةاليهودتةفي

فيكخبواءوعرراوسليمان!دأود،ويشوغ،،وموسى،إبراهيممثلالتقليدفيعظيمةوشخصئات

وفنوا"لتشريع،!العرافة،والجغرافيا،،الفلك،آنذاك،ا،ختصاصاتهذهمن.متعذدةاختصاصات

وشروح،العلميةالحقولهذهفيجدلِدةاختصاصتةكتبنُسبتوقد.متعذدةأخرىوأمورالشر

اعتصادعبروذلكبها،معترفسلطةذوىِ،الماضيمن،أناسإلىشعريةومواذالمستقبلبتوقعتتعتق

ممتزة.كعلامةأسحاثهم

ولذا..مقالثانيالقرنمختصفبعد،الأسافتينغيرأنجرهاالقديمةلليهودتةالمنحولةالكتبأغلب

مثل،قمرانفي،الأسانيينعتدتوقرتالخيالقديمةالمنحولةالكتبأقا.قصرانمكتبةإلىقطتصللم

الكتابمنيتجزألاجرعَاالأسانتونفاعتبرها،ودانيالالأنشاد،ونشيد،والجامعة،والأمثال،إنوب

مكتشفاتقبلمعر!فةكانتالتيالكتابتة،غيرالمنحولةالكتبهيهناالمقصودةالكتبالمقذس.

.قمرانكهوففيعليهاعثروالتن،قمران

،قمرانفيعليهاعثرالمنحولةالكتبلهذهمخطوطَائلالينإلى،بوضوح،التعؤفتم،اليومحتى

أخنوح.أدبمنمؤتفاتتحويمخطوطَاعشروأربعةاليوبيا،ت،كتابمننسخةعشرةس!توهي

البحثفيكانأحدثفأثرفأهغ.جنرقيبشكلالعلمتةالنظروجهاتالخطوطاتهذهغترتوقد

روياأقدميُعمًبرم،ق.164السنةحوالىكتبالذي،دانيالسفركانالرويوفي.بالأدبالمهتتم
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أنفينبغيقمرأناكعشافاتأقا.الر،يوقيالأدبإلىتنتميالتيالكتبلكلمقياسَااعتبرلذا،يهودتة

اليهودقيالرولوقيالأدبلوصفمختلفةمقا-إيجادعبرهذهالنظر!جهةتغييرإلىتؤذي

التاريخيئ.ترتيبهوتحديد

اليوبيلاتكتاب

التقليدتةالكتاباتمنالبدء،منذ،وكانالمذكور.الر!يوقيالأدبإلىاليوبيلاتكتابين!حي

فيالكتاببهذا.،.مق01"السنةحوالىإلىيعودالذي!،دمشق!كتابيستشهد.للأسالتينالمميرة

بالعبرتة،وضعالذيالوحيداليهودفيالر،يوفياالكتاب،العحومعلىوهو،.بالتقويمالمتعتقةالمسائل

عهدالذيهو،الكتابهذافىِ،موسى.التشريعتةموسىسلطةعلىيعتمدوهو.التوراةللغةمحاكاة

التقويموهو.السابقةأخشوخروىبحسبالحقيقيئ،التقويميئبالحسابيختعنمابكللهالذَ

بأمانة.الأسانتونتبعهقديمك!نوتيئتقليدإلىيعودوالذييومَا،36،منالمؤلفالشمسيْ

العبريةباللغةهذااليوبيلاتكتابعلىأجزأء!إلآمنهايبقلمم،قمرانلفافاتبعضحوت

العصورمنمخطوطاتعبرإلأتقرياصروفَاالكتابهذايكنلم،قمراقاكتشافقبل.الأصلتة

اكتشافاتبتنتاليوبيلات.كتابتقويمتعتمدترالماالتيالأ"ليوبتة،الكنيسةإلىلتعودالوسطى

الصيغةأن،المتأخرةاذليوبتةالنضتةالشواهدمنسنةأ055بأقدممخطوطاتقدمتالتي،قمران

أمين.شبهنحوعلى،العبرقيللأصلمطابقةالأثيوبتة

إلىواثنتان،4الكهفإلىاليوبيلاتلكتابلفافةإلىعشرةمستأصلىمنلفافاتعشروتنتحي

قمرأنمواطنيأنهذأيظ!وأ".أكاو3الكهفينمنكلإلىوواحدةكا!2كاوأالكهفينمنقي

التقليدتة.مؤتفاتهمأهتمأحداليوبيلاتكتاباعتبروا

للقرنالثانيالثكإلىينسبماغالبَا.اليوبيلاتكتابظهورزمنحول،اليومإلىقائمالخلاف
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نأالاعتبارفيأخذناماإذأمتأحّرَايصبحالتاهـلخهذاأنإلآ.التاهـلخثةالظروفبسبب.،.مقالثانىِ

نأيرخحلذا..مق015السنةتأسيسهممنذالأسانيينعندكبيرةبسلطةيتصتعكاناليوبيلاتكتاب

الأقك.على..مقالثالثالقرنفيآلفقدالكتابهذايكون

أخنوخكتاب

للكنيسةالمقذسالكتابقانونعبرإلآمعروفَاأخنوخكخابيكنلماليوبيلات،كتابغرا!على

الأصل/في،كانتكتب،خمسةعلىيحتويمُجفع،مولًفالأئيوقيأخنوخكتاباثليوبتة.ا

-ا!الإصحاحاتبالملالكةالمتعتقأخنوخكتابأ:-الأزمنةنهايةعنر،ىبمجملها،وهي،،مستققة

الفلكيئأخنوخكماب:ج71،،*-)الإصحاحاتبلاغتةبصورمتوافقةأحاديثكتاب:ب36،،

أخنوخكنابهـ:09(/83-الإصحاحات1الأحلامتاريخكتابد:،A(آ72-)الإصحاحات

)الإصحاحاتلنوحقديممؤلفأيضا،في!ا،استُخدمكثيرةتحذيرتةخطبعلىالحا!يالنوجيهيئ

19-58.)1

رون،بالفلكالمتعققأخنوخكتابمغالثالثالجرءتحويمخطوطاتأربعةعلىقمرانفيعثر

ثانوثةصيغةإلآليستلأخنوخايثليوبيةالترجمةأنالخطوطاتهذ!اظهرتوقدالأجزاء.منغير!

دورةفيتحديد،،الأولىللمزةالآنلناتوقرتالتيالأصلتةالصيغةفي.الضخمالمؤلَفل!ذأقصيرة

منولأقي،يومكلفيالشحسستشرقالستة"الشرقإأبوابمنأفي،سنواتثلاثمذتهاإجحالتة

تمكنالذيوالمقداروالهلالالبدرمواعيدحذدتكماذا-له.اليومفيستغيبالستةالغوبه!أبوأب

خصوصًا،المعلوماتهذهمنجزءاليومنحملهاالتيتقويم!ننافي.يومككفيالقصرقرصمنرويته

وغروبهما.!القمرالشصسشروقوساعةوالهلالبالبدريتعققما

الأزمنة،بنهايةالمتعتقالر،يالهذهالأصليئالنعن!الأولىللمزة،قمراناكتشافاتلناوقوت

حدودلملأصل،كبيرةبأمانةتنقلى،الأثيوبتةالنضتةالصيغةأنتظهووهيبالآ!امتة.والموضوعة

.مختصرةبصيغالتفصيلتةالتقويمتهَالجداولعنتستعيضولكنها،المؤلفهذافواصل
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052السنةحوالىإلىتعود،الفلكيئأخنوخكتابتحويالتيالأقدماللفافةأدطكقهذلكمنأهتم

أمرمنيكنمهما.ق.م164العامإلآيُنجزلمالذيدانيالكتابمنبكثيرأقدمآنهايعنيما.م،ق

الأدببدءأن،الفلكيئلأخنوخالأقدمالخطوطهذاعبو،نعرففإننا،اليوبيلاتكتابتاريختحديد

.دانيالكحابعلىبناءلهاحذدالذيللتاريخسابقالقديمةاليهودتةفيالرويوقي

خصسةمجموعمنبالملالكة،المتعتقأخنوخمنالأؤلالجزءيحويواحدمخطوطأيضاهناك

قبلكُتِبأيضاالجزءهذاأنيعنيهذا...مقالئانيالفرنمنالأؤلالنصففيانجرتمخطوطات

كتابإسلوبوفقئقويمحةجداولاهياليهودفيالر،يوقيالأدبيمتزكانفحا.الكتابيةدانيال!،يا

الفَه،برضىيحظون!الواماالذينبأولئكإالساقطين"الما+فكةعلاقةفيوتأقلاتالفلكيئ،أخنوخ

إلىبالإضافة،الملائكةعنالتعليميئأخنوخكتابإسلوبوفقالكولتةالاستطراداتعغفضلأ

الر!لوقيللأدبالوحيدالمعيارهودانيالكتابيعودلاوهكذااليوبيلات.كتابمثلمؤفَف

كتابفيلغيابهاوذلك،القديمالرولوفيالأدبميزاتمنليستفيهالموجودةوالأخروتة.اليهودقي

للبحثكثياجديدةأفاقًاوفتحتتمامَاجديدةمقاييسوضعتقحراناكتشافاتأنيعنيهذا.أخنوخ

العلحيئ.

جديدةنسخعمليةكلفيتستعملكانتولذأجذًا.واسعةالفلكيئأخنوخلكتابالأصلثةالصيغة

،واحدةكتابتةكمجموعةقمرانلفافاتفيجمعتفقدالأخرىأخنوخأجزاءأقامستقتة.لفافة

أحاديث،مغالمولفالثانيالجزءقمرانلفافاتمنيغيب.الأثيوبتةالترجمةفيالمعروفبالترتيب

القرنمنتصفبعدالأسانتينغيرمنوضعانهيُفترضلذاكقها.قمرانمكتشفاتفيأئرأقيلهفليس

ق.م.الئافي

هذ!اكان،الميلارقيالأؤلالقرنقيظهرالأحاديثكتابأناليومالمرءيفخرصق،الأساسهذاعلى

الأحاديثأنخصوصَاالنقطةهذهحولقويّجدلثضةبعدهـ.أوالمسيحيئالرمنقبلحصل
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يسوعكلماتهكاللًه.منمفؤضةخاضةكشخصتة!الانسانابن9إلىتشيرالجزءهذافيالموجودة

مغالمتأخرالجزءهذأفيآثرالذيهوالمسيحيئالأربهذأأنأمالخلفثة،بهذهمتأثرةالافسانابنعن

اكتشافاتظهورلولاليحصلهذايكنلم.الخصوصهذافيمتنافضةالباحثينآراء.أخنوخكتاب

فصران.

لعمالقةاكتاب

الأؤلالجرءَيلي،مجتمعةأخنوخأجزاءتحويالتيالثلالةالخطوطاتمنالأقلعلىواحدفي

إزامانرفلالكن.منهنسخسستهناك".العماليقكتاب9هوآخر،رهـلوقيكتابابالملانكةالمتعفق

علىجزئيا،كانتإذاماأو،الجامعةالخطوطاتهذهإلىكذلكتنتميالأخرىالخمسالنسخكانت

العحالقةكتابأن!اضح،السؤالهذاعنالإجابةدونومن،حالكلفيمسعكتة.لفافاتالأقك،

الأدبتة.الناحيةمنتمامَامستقلمؤلَف

ألرتالذي،مانيالنبيئعبرخاصن،بشكلصر!فَا،العمالقةكتابكانقمواناكمشفاتقبل

المقذسةكنبهضمنم.،الثالثالقرنفيقَبِلَهقدكانالذي،شبابهفيأوكسطينعلىبشذةتعاليمه

التركتةباللغاتجرئئامحفوظفهوولذا،.الصينحتىكقهالعالمفيبنشرهالمانويونوقام.القانولتة

التعليمتةأهتماماتهيوضحبمانيخالمحامؤتفَاالعمالقةكتابيُعتبركان،الآنحتى.الإغورتةوكذلك

الأسانتين.كتبمنآنهتتهدفقدالآنأقاالخاضة.

عندما4،أ-6:التكوينسفربحسبولِدوا!الذين)الجبابرة"عنالعمالقةكتابيتحذث

مثلىهذهـالخلوقاتتعيشلذا،.الطوفانسبقالذيالوقتفيأرضتاتنسوةمعالملائكةاختلطت

)الذيلبنانأرز!مثل،السماويّخالقهامثلجذاضخصةولكت!االسصاء.فيلا،الأرصقعلىالبشر

وهي،اكبيرةبسوعةآخرإلىمكلانمنبواسطتهاتنتقلأنيمكنأجنحةلهامترا،"،ثلالينارتفاعهيبلغ

بها.الفتكيستطعلمالطوفانإنحتى،الخليقةنهايةحتىحتةوتبقىترى،لا،الملافكةمثل
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إلىليدفعوهم،للناسبالمرصاددومَا،،يقفونالذينللشياطينالرئيسةالقؤةهيالعمالقةهذه

.كبيرةبشذةمنهنالاحتماءالمرءعلىاللوألي،خاصنبشكلالنساءفيفعلهاويظهر.الخطيئةارتكاب

،الأخيرةالدينونةفيسيهلكونكيفويصفممارساتهمهـلعالج،قادتهمأسماءالعمالقةكتابيذكر

يعيئونزالوامالكنهمالنار.حُجرةإلىمقتدينوتسقمهمأجنحتهمالشمسحرأرةتحرقعندما

متناهية.بدقةعليهمألاطلاعالمهئممنلذا،الأرضفيفسادَا

أسماءعلىبالتكتموعدَايتضقنكانالأسانتينلدىخولالدقَسَمأنْيوسيفيوسيروي

ذلك،عبرله،كانتأسماعصمعرففمن(Bellum,2والأشرار.)142منهمالأخيار،الملائكة

السعييجريكانكيف،قمرانفيعليهاعثرالتيالعديدةالقَسمنصوصتُظهر.الما+لكةعلىسلطة

الأرواحطردنصوصتيتيئكماالأسالتين،عندالطتيةالمعالجةكانتالأشرار.الملالكةتأليرلدرء

الأشرار،الملافكةلسلطةتخضعكانتوالتي،للأمراضالمستبةالشياطينطردعلىتقوملشريرة،

وبهذاالأشرأر،معاونيهمسحبعلىترغمهمألاستقساماتكانت.العمالقةكتابيصفهمالذين

المرضى.يشفى

السلبتةوالنظرة،يسوعاستقساماتلف!متاريخيةدينيةكخلفطِخاضمةباهضتةالعمالقةكتابيتمتع

أننعرفأنمنقمراناكتشافاتمكنتخا.1(":6،311:أكور)مثلاَالجديدالعهدفيالما،ئكةإلى

.يسوعزمنقبلالفلسطينتةاليهودتةفيمعروفَاكانوآنهالمنشايهودقيالأدبهذا
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للأسانيينالسابقةالجديدةالكتب

إلمحتوىحيثمنتحليلهايمكنمخطوطَاوستينستمايةمجموعمنلفافةأريعمائةحوالىتحوي

كالبَا،تمافا.جديدةإلينابالنسبةألهاأيقبل،منمعروفةغيركانتمؤئَفات،قمراقمكتشفاتمن

لكتابنسخةعشرةثلاثالأحوالأحسنوفيعشر،إلمىخمسأحيانَا،عديدةنسخمنهاتتوقر

مختلفَا.مؤتفًاوعشرينمئةالأربعمائةالخطوطاتهذهتحويالعموم!علىواحد.

حرصتقليدتةمؤئَفاتتبقى!ماالمؤتَفات.هذهمنجزبمإلآأنفسهمالأسانتونيضعلم

مافيوتناقلوهاالأسانئون!رثهاالتيكقهاالمؤثفاتوتعودشديدَا.حرصَابهاالعنايةعلىالأسالتون

يعودمنهاوأقيالمؤتفاتهذهتاريخحولخلافهناكزالما...مقالثانيالقرنمنتصفإلىبعد

تعودالتيالمؤتفاتأهتمإلآهنانعالجلنلذا،.أنفسهمالأسانئونآلفهمنهاوأقي،الأسانيينقبلماإلى

الأسانتين.قبلماإلىتعودأنيمكنالتيالنضتةالأشكالبعضوكذلك،الأسالتينقبلمازمنإلى

الهيكللفافة

إلىبالنسبة..مق054السنةحوالىآلفتقد"،الهيكلالفافةغالبَا،يسفى،ماأنالمرتجحمن

هذهـتقذمالعبادتة،وممارستهالفكرقيإسرائيلعالمفيمركرتةمكانةشغلالذي،أ!رشليمهيكل

القديمةوالأحكاميتلاعمبشكل،حرقيالوالنبىوسليمانلداود،ا!تةالإعلاناتيكضلمااللفافة

ألاشتراعتثنية،الشريعةلكتابجديدةصيغةتطابقكذلك47،.3-)الأعصدةالتوراةفيالموجودة

للهيكل،وصفمنتحويهما،الأقلعلىأو،،الهيكللفافةتعتبر.القديمةالفترةهذهأحكام26'-2

وسقمه،91أ-أ28:أخبارقيمضىمافيشخصئاالتَهأنجر!بناءمخططيضتمقديمَاتقليدئامؤتفَا

أورشليم.هيكللبناءسليمانإلىداود

هذأيضافأنالمفترضمنوكان.السادسالتوراةسفرليكونعمله!الهيكل"لفافةمولفوضع

الأسفارعلىالاشتراعتثنيةسفرأضيفبهاالتيذاتهابالطريقةاالخمسةالشريعةأسفارإلىالعاملى

إلآ،نفسهالثَهلسانعلىالمتكلْمبصيغةالأحكاموضعوماالعدد.إلىتكوينمن،السابقةالأ!بعة
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زألها.الشريعةكتبسلطةلهتكونأنأريدالكتابهذاأنعلىدليل

قانونآنهاعلىالخحسةموسىبأسفار.،.مق004العامحوالى،اعترفتالفارستةالسلطةأنوتما

الأخيرالمؤلَفهذاتثاولالممكنمنيعدلمواليهودتة،أورشليمفيالمقيمينلليهودالوحيدالدولة

قسمًاقطالهيكللفافةتصبحلملذا،عمومَا.بهالاعترافجرىماإطارفي،ذلكبُعيدظهرالذي

الأسالتين.كهنةمثلللتقليد،الوأعينالكهنةسوىيتناقلهاولمالقانونتة،الكتابتةالمؤتفاتمن!سمتا

بشكلومحفوظةح!.الأولالقرنبدءإلىتعودواحدة،11الكهفإلىالمؤلًفهذامننُسختانتعود

متعقنة.وهي/سنةثلائينبحوالىأقدموأخرىجتد،

Johannبهاقامالتيالتعليقاتمعالهيكللفافةترجمةتظهر Maier،المراجعضمنوالمذكورة

وأهقيته.المؤلَفهذامحتوى،الكتابهذافي

موسىكتب

وتُوشعها.التوراةأحكام،الهيكلللفافةمشابهبشكل،تقتبسكتبعلىقمرانكهوففيعثر

كيفتة،أخرىأموربينمنأكاما،92كاا3754)276،نسخبثلاثمتوفرةمنها،واحدةتتناول

طقسإطا!فيالقرا!6تخاذيتغالتمييزتعذرحالفي.المرتفينوالأنبياءالحقيقئينالأنبياءبينالتمجيز

لردأءالأيسرالكتفعلىالذيالكبيرالكريمالحجرأضاءإذا.الهيكلكهنةرئيسيتقمهتكفيرفيفدية

للحاضرينالطقسهذاإتمامأثناء،القلبجهةس!+ا+3ولأفيكصاتُعتبراليسرىالجهة،الكهنةعظيم

علىالكريمةالأحجارالتماعيدكمماثلنحووعلىمبزرًأ.الأنبياءاذعاءهذأالتَهحكميثبتكقهم،

أقا.الدفاعحالةفيللجيشالعسكرقيللعملموققسيرعلى،الكهنةعظيملرداءالصدريةالمحفظة

العسكرقيالقائدكانإذامافتقزر،الصدرتةالمحفظةفىِوالموجودة،وأوريمتوميمالمسقاةالتنئؤ،أحجار

هجومتة.حربلقيادةأهلاَ
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كأدواتالختلفةالكريمةالأحجا!وظيفةأقا.الكهنةرئيسلرداءوصفَا28()خرالتورأةفينجد،

وفيأ،ولول،،4ثهس!،!أأ3لمحرأ21-4أ)الكاهنابنايوسيفوسعندلهاوصفَافنجدالإلهيئل!علان

الكسَفعلىالموضوعالحجروظيفةخطأ،،يوسيفوسعرى.قمرانفيعليهعثرلموسىجديدنعن

اليحنى.الكتفعلىالموضوعالحجرإلىاليسوى

الإلهتة،الإعلاناتتوقفتكما،توقفالحجرهذاالتماعأنإلى،تاثمبوضوحيوسيفوسيشير

هنا.المقصودهو.ؤا.م167العامالهيكلتدنيسأنوالأرجح،سنةمالحيبحوالىعملهكتابتهقبل

أمرَاكانتالكريمةبالأحجارالمرتبطةالخنتؤوظيفةبأنيوحيقمرانإلىيعودالذيموسىنمنلنئ

الأسانتِين.زمنقبلوضعالكتابهذايكونأنيرتجح،أخرى!لأسبابلذا،بد!ئا.

الاوأمركتاب

إليه!يشار،موسىعملأسلوبعنيختلفأسلوبإلىينتمياَخرتشويعيئكنابأيضاهناك

في.Q؟الكهففيمنهئلاثأونُسختينعلىعُثرالأوأمر!.إبكتاب تسجيل!صلتناالتيالمقتطفات

34أ:5)نحمياعزرارمنفيالهيكلضريبةرفععلىفعللرذ -.)rيستوحيأمرأيضا!فيها

،26!16:38ا-ا35:الخروجكتابيحذرهكما،شيكلنصفمبلغإلآيُدفعبلآويقضيالتوراة

الأخرىالأحكامتعكسهاالتيالحياثتةالخلفتاتنعرفلاءالعادةكانتكحاالحياةفيواحدةمرةإلآ

وتفاصيلالأسلوبلكن.للأسانثينسابقةلهالمرافقةالظروفأنيبدو،حالأقيفي.الكحابهذافي

.قصيرةوالأسانتينالكتابظهوربينتفصلالتيالفتوةبأنتوحيألاصطا،حاتعلم

ومنالمنحولةموسىنصوص!منلحالشريعةكتبمنلمواذبالعبرتةأخرىصيئمنتبقىما

وذلئهواف،بشكلدراستهاتجرلم!كاهالكهففيخصوصَاعليها،عثوالتيالتشريعيةالكتب

سابقةالأعمالفمعظم،أنفسهمالأسانتينإلىيعودمابيث!اتجدأنيندرولكن.المذ!يةحالتهابسبب

لهم.
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المنحولىالتكولِنكتاب

شعبيئ،حكميئبأسوبيستعيد،الذي،المنحولالتكوينلكتابآراميئنمنعلىهذاينطبق

يضاهىلاالذيالجحالوصففيمثلاَ،،فيمعنا،باء،قصصاكرمُجضلا،التكوينسفرتمحتو

نهايةإلىيعودمخطوطفيمحفوظةالمؤقَفهذامنالأؤلالنصفمنأجزاء.إبراهيمامرأة،لسارة

مساحاتعلىالحديدعلىالحاويالحبرقضىلالأسفأكا.الك!ففيعليهعثر..مقالأؤلالقرن

مستعصيَا.أمرَأالنعنمضحونتحليلجعلالذيالأمرالجلد،منواسعة

نهايةحتى،التكوينقصص،الأصلفي،يغطيكالطهذأالمنحولالتكوينكتابأنجذَاالجائرمن

،4الكهفإلىتعودمخطوطاتمنبقايازالت!مابعدها.ماأو25،الإصحاحفيإبرأهيمقضة

جرئهافيمنشو!ةغير،بيعقوبتتعتقموادعلىوتحتوي؟مشابهبأسلوببالآرامتةكنلك!ضعت

الزمنفيالكتابهذاتأهـلخسببأفا.أسانيئتأليفإلىيشيرمكانليسكتههذافيأنكيوالاكبر.

الثاني.القرنمنالحانيالثلثإلىيعودألهيظنكانالذياليوبيا،تبكتاباستشهاد!فهوالأسانيئ

الذي،المنحولالتكوينكتابيكونأنيرتجح،الفترةلهذهسابقاليوبيلاتكمابأنثجتوقد،لكن

كاتباستعملوقد..مق،الثالثالقرنإلى،الأسانتينقبلماإلىأيضمايعود،اليوبيلاتكتابيرف

قصصصوكهفي،العبرقيالتكوينكتاباستعملكمابحزية،اليوبيلاتكتابالمنحولتكوين

يُدرسلم،!عائيئكتابمجزدالكتابهذأكانرتما.محتبشعبيئبأسلوب،الآكامتةباللغةالتكوين

للنسخ.نموذجيامخطوطَاليكونالمكتبةفيوضعبل،قمرانفيقط

ةبلجداورشلي!اأ

تستعملالسماء.فينفسهالئَههتأهاالتيالجديدةلأورشليمشاملوصفبالآرامتةرُضِعَ،كذلك

الجديدةأورشليمبينشبهثقة.الوصفل!ذاكأساسحوقيالالنبيئسفرمن448-5الإصحاحات

يصعب!لكن2،.1)ر،الجديدالعهدفييوحنا!وياكتابوصفوبينالسحاء(فيمهخأةكمدينة،هذه

استخدمه.أوالمؤلَفهذاعرفقد2(1ا-أ)ر،يةالرائيئيوحنا/المسيحيئالكانبالمولفيكونأن
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الهيك!!،وصفأنحينفي22(،21:)ر،الجديدةأورشليمفيهيكلاَ!"يوَلمألهعلىيشددفهو

العحل.هذامضمونمنيتجزألاجرء،حزقيالهفييردوكما،قمرانمخطوطاتتعرضهكما

العلملهذاالسحتالنسخمناثنتينأنفيالأسانتينإلىبالنسبةالجديدةأورشليموصفأهقتةتظ!ر

الخطوطانأقااكا.كاأ2كاه،5ا"االك!وفمنكلإلى!احدةونُسخة،؟الكهفإلىتعودان

ماومحتواهالمؤلًفهذالغةفيليسلكن..مق55-001بينما،الزمنيةالفترةإلىفيعودانالأقدم

أخنوخكخابمثلبالاَرامية،وضعتالتيالو،ىهذهمنواحدةكانرتما.أسانيئتأليفإلىيشير

.م.قالثالثأوالرابعالقرنينفيظهرتوالتيا،ئكة؟المعنوالتعليمالفلكيئ

لملائكةاليتورجيا

أطلقجذا.كبيرةأهفتةالأسانتونأعطاه،بالعبريةآخرمؤلففيالسماءعالمعنمعلوماتنجد

يمتذ،تفصيليئوصفوفيه(.السبتذبيحةأناشيد!كتابأوالملانكة"،إليتورجيااسمالعملهذاعلى

فيالطقستةالسماويةالخدمةتقيمالملانكةفئاتمنلأقي/سنةربعأيمتلاحقًا،سبتًاعشرثلالةعلى

التيالمقذسةالثيابمع؟اليومهذافيتتلىبركةوأقوالصلوأت!أي،ترتلأناشيدوأقي،السبتهذا

بالإصحاحينأالعملهذايستشهدسماوقي.ضوءلمعانفيخدمتهمتسيووكيفالملائكةيلبس!ا

العددحولبمهارةمركبشيءفكللاهوتتة،دقةعنفينغالتأليفأقاحرقيال.سفرمنأو.

التشكيلذروةهوالمركرقيالسابعفالسبت.العملهذافياستعمالهيغلبالذي7،المقذس

المضمونيئ.

علىأيضاعثر.أأالكهفإلىوواحد4الكهفإلىالمؤلًفهذامنمخطوطاتثحانيةتعور

الفترةفيانجزالخطوطاتهذهأقدم.م74العامالمُهَذمةمسعدةقلعةأنقاضفيالمؤقَفهذامننُسخة

يعودلا.مسعدةمنالذيالخطوطبين!مامن.،مه"-02فإلىائنينآخوأتا.،.مق05-75بين

مدقفيالمقيمينالأسانتنِيخمن،الأرجحعلى،لكنه،قمرانمكتبةإلى،يظنكانكما،الخطوطهذا
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،هناكملجأعنبحثوأالأسانتينأنمسعدةفيوجودهيظهر.قمرأنفيأنجروقدوقراها،الحهودتة

.قمرانسكانبالضرورةوليس

خصوصفيتصؤووهبماالعبادتة،السبتيومخِدَمتنظيمهمفيتأثرواالأسانتينأنفيشلث،

الملائكةتصؤرواإتهمحتىالسحاء.في،عينهالوقتفي،تحصلكانتالتي6،الملائكة"ليتورجيا

فقدالملاثكة"إليتورجياكتابأقا.ب!مالخاضةالإلهيهخدماتهمفيمرئيينغيرمشتركينالسماويين

وأسلوبه،العملهذالغةتشير.أورشليمهيكلكهنة.م.،قالثالثأوالرابعالقرنين!ا،وضعه

شعريا.أسلوبياطابعَاالطقستةالأشكالولآلخذتالحكمةفيهازدهرتقديمزمنإلى،تاتمبوضوح

Johannالعالمأشارلقدالكتابتة.المزاميربعضيعودبالذاتالفترةهذهإلى Maier,مدينةمن

للأسانتين،السابقةالفترةفيأورشليمهيكلإلىيعودالذيالعملهذاأصلإلى،الألماليةكولونيا

.عديدةأختصاصجةنشراتفيوذلك

الحكمةنصوص

،العديدةالحكمتةالنصوص،كاملةتُنشر،عندماوالثقافئةاللغوتةالما+لكة"اليتورجيابيئةتتضح

منلواحدالأقلعلىنُسخأربععلىعُثر.4الكهفإلىقعودوالتي،كبيرةأجزاءفيجزئياالمحفوظة

.م.،ق55-125بينانجرتمنهاثلاثتقريبًا.قدجمةإجمالاًوهي4،الكهففيهذهالحكمةكعب

ذلك.بُعيدووأحدة

منليس،لكن.قويةتربوتةبمساهصةقمرانفيعليهاعثرالتيالجديدةالحكمتةالأعمالتوحي

.،.مقالثانيالقرنمنأبتداءل!ا،أصبحالتي،الهليستينتةأواليونانتةللتربتةخاصنوقعإلىهنا،إشارة

الطابعبهذأكقهيتسمالقديمالشرقفيالحكميئالأربأدطهذاإلىأضف.فلسطينفيشديدتأثير

مابلادوفي.،.مقالعشرينالقرنبدءمنذمصر،فيعذةبوجوهوجوده؟لباتالممكنفمن؟التربوقي

،بالنجاحومليءمحظوظعيشتأمينإلىالهادفةالتربيةكانتاليهودتةفي.منتصفهمنذالنهرينبين

916

http://www.al-maktabeh.com



الحكمتةالنصوصبهتتسمما!هذااالورعأهفتةتزايدتثئمالبدء.منذالحكميئللتعليمرئيسًاهدفًا

لهذهكانت..مقالثالثأوالرابعالقرذقبلماإلىتعودبأنهايوحيماالكتبهذهفيليس.الجديدة

آلفوها.منهمليسوا،ائنينأو!احدباستثناء4لكن،الأسانتينعندكبرىقيمةالقديمةالحكمتةالكتب

أخرىجديدةكتب

منهمخطوطينعلىعثرالذي،يشوعكتابللأسانيين،سابقزمنفيأيطانشأيكونأنيرتجح

حوالىمنجزةأسانتةاستشهاداتمجموعةفيقديمتقليدفيكاستشهادمنهفقرةوتظهر،الأقلعلى

الأسانتين،قبلماإلىيعودان،المنحولوحزقيالالمنحولإرمياهحاآخرانكتابانوثضة..مقا".

؟كافقط.الكهففيمخطوطانهماعلىعثروقد

نسبيًا،قديمًابعضهايكونقد.الطقسيةالط!ارةمسائلتتناولبأعمالفتتعققالأصعبالمشكلةأقا

بشكلبالتو!اةتستشهدالأعمالهذهأنهوهنا،يساعدناماالأسانتون.فأَلفهالاَخرالبعضأقا

.الأعماللهذ!أسانيئأصلإلىا،ستشهاداتهذهتشيرقد.حر!ت

وصلواتأناشيدتقذم،قمرانفيعلي!اعحر،الأسانيينظهو!تسبقجديدةأعمالهأيضاوهناك

وأسفازادانيالسفرومراحل،!،يوتةوأعمالاَووصايا،،أو!شليمهيكللطقسمنعبادتةوخدمَا

موسىسفارمنأخرىشخصتاتأوأحداهـلاو،ويوسفنوحوعن،الطوفانعنوكتبَا،أخرىكتابية

هذهمقتطفاتترتيبمنلنتمكنالعلميئللبحثقصوىضرورةزالتماخاصن.بشكلالخمسة

إلىيعودالمواذهذ!أغلب.القديمةاليهودتةالعبادةوئاريخالأدببتاريخمعرفتنالتعميقالنصوص

.الأخرىالكهوفمنالآخرربعضها؟،الكهف

وهي،الأسانتينإلىبالنسبةاجامهقةبقيتلانها،الأقدمالنصوصمننوعينإلىإلآنشيرلن

.الحربقاعدةيُسقىلماالختلفةوالصيغ،التقويمتةالأعمال
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تقويميَةمؤئفات

وعشرينلأربعالخدمةأسابيعتق!بموهي.للأسانتينسابقةآنهاالمؤكَدمنتقويمتةجداولهناك

عددوُيظ!ريومَا.364منالمؤلفالتقليدقي،الشمسيئللمَقويمطبقَاالهيكلفيكهنوتتةعائلة

اهتمامم(،68حتىق.م.04)اليهودئِالزمنفىِإلآجزئئاتُنجزلمالتىِالختلفة،التسثعالخطوطات

الاشتراكلمعاودةمستعذينكانواآنهموالواضح.هذهالقديمةالخدمةبمخطوطاتالمستمزالأسانيين

منالمؤقف،القديمالشمسيئالتقويمIتباعيعادأنأشترطوألكتهم.أورشليمفيالذبائحطقوسقي

المطلب.هذايتحققلم،م07العامالهيكلتهديمحتى،ولكنيومَا.364

الأريعالكلهنةلعائلاتالقديمالنظامعلىتغيير،رونمنالأسانتون،حافظحال،كلفي

بالخدمةالقيامهذهالكهنةعائلاتمنكلعلىوكان.718-24:أخبارأفيبهالمعمولوالعشرين

التالية.الكهنوتتةالعائلةمكانهاتحل،الخدمةأسبوعذروة،السبتوفي،أسبوعلمذةالهيكلفيالطقسثة

الخدمةدورة!كانتأسبوعَا.وخصسين،شينمنمؤتفة،القديمالشمسيئالتقويمبحسب،السنةوكانت

قبلسخةكلفيتبدأالتاليةالخدمةدوكةكانتهكذا،أسبوعَا.وأربعينئمانيةبعدتنتهيالثانيةالسنوتة

السنةفيوذلك،عليهبدأماإلئالترتيبيعودأنإلى،المنصرمةالسنةفيسابقتهامنأسابيعأربعة

سنة،بعدسنةالهيكلبخدمةنفسهاالكهنوتتةالعائلاتتقومألآالتنظيمهذاضمن.السادسة

الترتيبهذاساعدفقدجذا،؟مرتفعةالكهنةإيرادأتتكونعندما،الكبيرةالحبئأعيادارشاءخصوصَا،

متسافيبشكلالعائلاتمختلفعلىالإيراداتتو!يععلى

الكهنةلإيرأدأتعادلالتوزيعالتدبيرفيالنظامهذاأوجدمَنأؤكليسواالأسانتينأنالمؤكَدمن

في..مق515العامالمُدشنالثانيالهيكلبدءإلىيعودفهو.أورشليمهيكلفيالطقستةالخدمةمن

كما.الجميعلدىمقبو،حلأبيخهـا،مافيبشذة،المتنافسةالكهنوتيةالعائلاتوجدل!الوقتذلك

أضطزتأصلاَالمشتركةالعائلاتمنالعديدأنالكتابيئالتقليدفيالكهنةلعلأنلاتقديمةلوأئحتُظهر

.،.مقالرابعالقرنفيالأخبارسفروضِععندما/لكن.أخرىعائلاتمكانهـاوحتت،ألاستقالةإلى
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عليهحافظالذيالترتيببحسب،هناكالمذكورةالعائلاتعلىالمفعولساريالنظامهذاكاذ

تغيير.دونمنالأسالتون

الخاضمةالطقستةالمحارسةفيدورأقيلهاكان4هذالكهنةخدمة6لحلوأنعلىدليلهناكليس

أسبوعفيخاضمةوظائفتوليمثلاَ،،كهذهك!نوتتةلعائلةأسانتينأعضاءعلىيكنفلم.بالأسانتين

بانتظارالتقليد،علىالمحافظةإلآيريدونالأسانتونيكنلمالترتيبهذاعلىبالحفاظ!خدمتها".

أورشليم.هيكلطقسإلىالشمسيئالتقويمإعادة

لحرباثاعدة

عذلوهـبلاوحسبيتناقلوهلمآنهمبوضوحثبت،للأسانتينسابقواحد/عملئقة،الآنحتى

بين،الظلاموقوىالنو!قوىبينالعتيدةالأخيوةللحربترتيبهوالعملهذا.صياغتهوغتروا

".الحربب!قاعدةإليهيُشارلذا،.الأرضعلىكماالسماءفي!الشز،الخير

الذيالمؤلَفهذامغمختلفةصيغَاتحويالأقلعلىمخطوطاتعشرةهناك،الاجمالعلى

لهذاصيغتين./.مقالأؤلالقرننهايةمعمُنجزَةلفافةتحوي.قمرانمكتشفاتقبلصروفَايكنلم

إنجانفظهرت"،الحرب!قاعدةلكتابالأصليةالصمِغةأقا.محفوظةزالتمامن!اكبيرةأجزاء،المولَف

منزمنئا،،قريبلهذأ،!هو،ء.مق017العامتلتالتيالسنواتفياليهودتةعرفتهادينتةأزمةأسوأ

آخر.!سطفيولكن.ا.مق164العامكتبالذي،دانيالطسفر

!قاعدةأتا.طقستةكهنوتتةاهتماماتأقيمنيخلووهو،الحكميئالتقليدإلىدأنيالسفرينتمي

فيسنةالأربعينفترةخلالإسرليلبوصفيتعققمادخصوصَاالكتابتة،بالموادفمشبعة"الحرب

منمستوحاة،المقذسةالحربعنأفكارجانبإلى،الأولىالخمسةالأسفا!فييظهركماالصحراء،

هذا،المستقبلىكتابفيويقودونها،الأزمنةنهايةلحربسيعذونالذينأنغير.والقضاةيشوعسفري
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بسيرالكهنةوسيتحكم6.يشوعيصفهكماأريحا،علىألاستيلاءأسلوبسيتبعونالذينالكهنةفهم

يبدووهكذا،.الصنوجسيستعملونالذيناللاوتيِنبمساعدة،الأبواقأصواتبواسطةبكاملهالقتال

فخطوط.منظمةحربمناكرمقذسَا،حدثَاتصف،الرئيسةأفكارهاعلىبناء"،الحرب!قاعدةأن

الفوتة.الكهنةأبواقأصواتبواسطةبل،السلاحبقؤةسابقَا،أريحاأسوارمثلتندحر،لنالأعداء

رئيسهـمكفها/الرتبمنكهنوتتينغيرضبا!فسيتولآهاوأقسامهاللفصائل6ليجيةالاسترالقيادةأفا

الكهنة.أوامرتنفيذعنالأمرانهايةقي،المسوولهوهذابكاملها".الشعبتةالجماعة!قائدهوالأعلى

7ليل.إمسرلصالحسيحاربونالذينالأقوياء،الأربعةبملانكتهكته،القتالحدثفوقفسيكونالفَهأقا

إلآبكاملها"الشعبتةالجماعةقائد5يكنلم"،الحرب!قاعدةكعابللأسانتةالسابقةالصيغةفي

الفصائل.أتحادفيالرسمتةالعلياوظيفتهإلآ،قطأخرىوظيفةلديهتكنلم.للفصائلالأعلىالرئيس

خاضمة.نشاطاتأقيلديهيكنولم

داودتا.مستا6بكاملهاالشعبتةالجماعة"قائديصير"الحرب"قاعدةلكتابلاحقةأسانتةصيغةفي

نأصحيح.ا:3411-:01إشعياءإلىبوضوحتسخندوهي2854،الخطوطفيالصيغةهذهنجد

أيضا،العسكرتةالأعمالفيشخصياالاَنيشتركآنهإلآ،الكهنوتتةللقيادةباستمراريخضعالقائدهذا

أحكامإصدار،قديمملكيئلقانونبناء،يمكنههذهوبصفتهالقانونتة.المسلأللعنمسؤولوهو

.بالاعدام

أحدخلالهايقتل،الأزمنةنهايةفيحارثةيصفنعنالخطوطهذامقتطفاتمنواحدةفي

"قلألديرأسهاهيئةعنصادرلحكمكتنفيذبل،القتال،لناءيحدثلنهذاأنيظهرجزءوئقةالأقوياء.

هـشابع،ثانيةالعملإلىالأعظمالكاهنيعودالحكمتنفيذبعد.المسيانيئ6بكامل!االشعبتةالجماعة

.الإعدامحكمفيهنفذمنبشذةاعترضهقدكانالذي،القتال

تحديديمكنلا.إسرائيللشعبقوقيعدؤبل،المستقبلفيهناسيعدمالذيهوالمستاليس
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الصلبليس،حالكلفي.الأرجحعلىمؤلملكنه،النصنلضياعوذلك،بوضوحالإعدامأسلوب

بل/الصلببشأنأتحديدًتستعملالتيتلئاليست،الإعداملوصفالمستعطةوالعبارةالمقصود.هو

عاتم.بشكلبالقتلتتعفق

وجودإئباتعبرهاويرادالصحاقة.فيبسرعةوتتناقلالتلفازفيالمقتطفاتهذهتُعوضحاليا،

"يسوع"/فيهيظهرالذيالحربسياقعرضهمعبر،البعضويحاول.قمراننصوصفيإمصلوب"

وقدالجديد.العهديصفهكما،للسلامالمحتذلكقطيكنلموآنه،الغيو!ينالثوارإلىينتحيكانآنه

بصورةجذهـتَاتشككقمرانمكتشفاتأنعلىرئيسَابرهانَاالجزءهذامنفيللاالقائلوناتخذ

نشرها.فييترددالفاتيكانجعلالذيالأمر،الكنيسةب!اتقولكما،يسوع

تتعتقمسائللطرحمخطوطوششعمل،المباشرةالقرينةوتهملالنصن،يشؤهإزكبير.عبثهذا

المتوفرة"الحربإقاعدةصيغككأنهذاإلىأضف.المسيحيئالومنقبلماإلىبوضوحتعودبيسوع

أعدأ!له.كلعلى!و!المدهريينالكهنوتيينقارتهمعسينتصر6ليلإسرأنالبدءمنذ،تفترضقمرانفي

ميرةأقا.المستقبليئالمستاقتلإمكانتةإلىيشا!للرتانئةالسابقةأليهودتةفياَخرمكانأقيفيولاهنالا

لكتهاملكثا.مستا6بكامل!االشعبتةالجماعة!قائدجعلتآنهافهي!الحربلقاعدة9الأسانتةالصيغة

.العتيدةالأزمنةن!ايةحربموتهعنتتحذثلم

بالأسانيينالخاصنةالكتابات

الأربعين.عن/ممرأناكتشافاتمنيظ!ركما،بأنفسهمالأسالتونوضعهاالتيالمؤتفاتتريد،

إلآهنانذكرلنعليها.العحليمكن،بحيثجذاقليلةمنهاالمحفوظةالبقاياتكونكثيرةحالاتفي

اهتماماتالمؤتفاتهذهلناتظهر.الجدليقبللابماالأسانيئأصلهثبتوماالأعمالا،تلكأهتم

.الأخرىالتقليدتةوالكتاباتالأنبياءوكمب،التوراةبدراسةاهتمامهمإلىإضافةالخاضة،الأسانتين

!مسائلهم،وتقواهمالأسانيين،تاريخعنأؤلتةمعلوماتالأعمالهذهلناتقذمذلكإلىإضافة

الأمر،بالعبريةالكتاباتهذهوضعت.أَنذاكاليهودتةمنأخرىمجموعاتمعوخلافاتهم،التنظيمئة
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يجارلمالذىِالمقذسة،إسرائيلتقاليدمصلحةفيللأسانخينالخخبوقيالثقاثيئالمستوىيعكسالذي

المحتتة.الارامتةاللغةتبسيطاتتجشي!

يوناتانإلىالموجًهالمعنمإرشاد

القلألدإلىآنذاكالحقمعتمأرسلهارسالةترقى.،.مد051حوالمى،الأسانيّينتأسيسمرحلةإلى

وأنصارهلوناقانكسبجهة،من،الرسالةهذهمنالقصدوكان.المكابنِيوناتالط،اليهودتةفيالسياسيئ

عليهوأطلق،المعتمأشسهالذيالعاتمإسوأئيل6تحادإلىالاسفعشراتعددهمالبالغالعسكريين

التنازلعلىيوناتانحملإلىهذهـالرسالةهدفت،أخرىجهةومنإالأتقياءإ.أي"،"الأسانتيناسم

السياستة.بوظلألفهوالاكتفاء،أورشليمهيكلفيذلكقُبيلبالقؤةأخذهاالتيالكهنةعظيم!ظيفةعن

هذافييرد.الرسالةلهذهالتاويخيئالتأليرعن.ءمقالأولالقرنإلىيعودمزمورتفسيريطلعنا

يترتصالمجرمإ:يأتيماآية،كلعلىالتعليقأسلوبيتبعوالذي32،33-37:للمزمورالتفسير

الحكمإلىأالصديق(!ليؤول،لاغتصابهالصذيق()أييتركه،التَهلكن.لقتلهويتطقعللصذيق

بهذا)المقصوداقتاتية:بالكلماتالمزمورفيالموضعهذاتفسيريبدأللمحثمة".يُقدَمعندما،بالإدانة

أرسلهالذيالإ!شادوبسببثروتهبسببوذلك،ليغتالهالحقلمعئميترتصالذيالشريرالكاهنهو

".إليههذا

لهذاتشويههوالشرير")الكاهن،أعظمككاهغليوناثانأمكنالذيالهيكلكنزهي!!الثروةهذه

.ثروةمنالهيكلفيمتوقرَاكانعقافكرةنكؤنأنيمكنناالنحاسئةاللفافةمن.بهالتصزف،اللقب

بشكلعليهاحصللأموالوأرصدةللوثنتينودأئعالهيكلمصرفمنصادريونانانأنالمرنجحمن

المصدرهذأكانرتما2(.أ:أ"مكابتينأأقابلالعسكرتةمشاريعهلتمويلواستخدمهااشرعيغير

فيالمذكور،الخطيئ6"الإرشادوما.الكهنةعظيموظيفةعلىللاستيا،ءليوناتانالمرئيسالدافعالماليئ

الناحيةمن،الحقمعقمعلىليوناتانالموققة،غيرالاعتداء،لمحاولةثانٍكسببالمزمورتفسير
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أمامنا.الصروضةالرسالةهذهإلآ،التاريختة

..مقالئانيالقرننهايةإلىأقدمهاتعود.الرسالةهذهمنكاملةغيرنُسخس!تعلىقمرانفيعثر

الكهفمنهي!(-لأكقهاالسمتالنُسخلأنQ4MMT--fالرسالةهذهتُسئالعلميئالبحثفي

".الملزمةالتوراةممارساتإبعضإثاهامسقيَاالتورأةأوامرإلىيشيرالرسالةهنهمنجزء3ولأنكاه4

Wisehدالأوأئل!والميسحتون"يسوعكتابفي Eisenmanعذةمزاتالمؤلفهذاأقسامجمعت

خطأإلي!ماأشيرجرئين،إلىعبثيئبشكلالرسالةجسمقشمذلك،إلىإضافة.خاطئبشكل

الحقيقتةالأهقية،كاملبشكلتُحجب،الكتابهذافيبزإ.أعمالمعتبرةبأعمالمتعلقة!برسائل

وأقعتة.أ!ئرتأليفهاوغرض،الرسالةلهذه

السمت.النُسخفيمتوقرهوما،الرسالةهذهمنالتفصيليئالأؤلالثلثمنهناكليس،للأسف

73المؤمورتفسيرعبرإلآحالئا،أستنتاجهما،يمكنلااللذينوالمستلمللمرسلذكروردالبدءفي

مجاملاتتحويمقذمة،آنذاكالرسائللأسلوبطبقَاذلك،تليكانتآنهالمؤكد،ومن32.33-

المستلبم.إلىموتج!ةوأمنياتلطيفة

المؤقف،القديمالكهنوتيئالشمسيئبالتقويملائحةفهيالرسالةهذهفييردالذيالأؤلالموضوعأقا

التقويمهذايحلبأنالمطالبةمعكقها،الأعيادو؟لامالسبوتعندقيقةمعلوماتمعيومًا،364من

أورشليم/هيكلاستعمالفييونانانأدخله!الذييومًا،354منالمؤقفالقمرقيالتقويممكان

منالأخيرةبالجملهحفوظَازالماالذيالقسميبدأ.اليومإلىاليهودتةفيمألوفًازالماوالذي

بالتقويمءالمتعققالقسم

المألوفةالعملجةالممارسةقيمثتهكةاَنذأككانت،التوراةمنوصتةعشرينعلىيريدماذلكيلي

ولعنةبركةللحستلمتُسردثتمعن!ا.مسؤولاَيوناتانالأعظمالكاهنكانوالتي،أورشليمهيكلفي
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دوادالملكينحذو،للشعبسياسيئكقائديحذو،أنالخحذير،معلإسرأئحِل،القدمِالملكيٌالرمنمغ

لأن،كهنةكعظيموظيفتهعغالتنازلالمستلممنيطلب،الإشاراتهذ!عبر.خاصنبشكلوسليمان

عتن،ذللثمنبدلاَ.الملكدرجةعلىاقتصروابل،قطلأنفس!مبهـاأيضايطالبوالموخلفاعهداود

عظيمالأمر،بادئفيأهيتوبس،بنصادوق!ا.م.،الثانيالقرنفيالكتابيئالتقليدفُهمهكذاداود،

المبنيئللهيكلالك!نةعظيم،وخليفتهداودابن،سليحانجعلهذلك،وبعدالعهد،تابوتلخدمةكهنة

5صم)2أورشليمفيجديدمن ، 17 : 1rسلالةمنالحقمعقميتحذر35(.2:أمل92؟24-:ا

يوناثانأقا.أورشليمهيكلفي،السبيبعدمارمنفي،الكهنةعظماءتعيينتعؤدتالتي،صادوق

منلأفرادها،يكنلمالتي،(24:7أخ)أالمتوأضعةالكهنوتئةيويا!يبعلأنلةمنفيتحذرالمكافي

الكهنة.عظيموظيفةفيحقالتقليد،حيث

خصوصًاهنا،تقديمهجرىماكلأنعلىالتكيدعلىالرسألةهذهمنالختاميئالقسميحرص

معمتناسبَاالملحوس،الوظيفيئولأدأ"لهالك!نةعظيموظيفةفييونانانادعاءأتإلىالموتجهالانتقاد

والذي،بكاملهالمقذسالتقليدأي،الملكد(ودآَلفهاالتيوالمزأميرالأنبياءوأسفا!التورأةمطالب

هذ!لأ!أمربالإذعانتطالبهالمستلمإلىتحذيراتأ،أخيرًذلئا،وتلي.الجانبينكلابسلطتهيعترف

إسرائيل.وخيرلخيرهوذلك،تحقظدونمن،الرسالة

الاممثرالشكلوهومرسلها،علىالفاشلاعتدا،هفكان،هذهـالرسالةعلىالمستلمفعلردأقا

سارييومَا،؟35منالمؤلفالقمرقيالتقويمبقي!خاصنبشكل.المذكورةالمتطقباتلرفضتطزفَا

الأسانيينبينالانقسامكانبهذأ.الرومانيدعلىدفرأنإلى،أورشليمهيكلفيباستمرارالمفعول

أقا.ل!صا،حقابلوغيرنهلألتا،القمرقيالتقويماتباعبسببحدثوالذي،الهيكلفيالذبائحوطقس

صاروالذي،،يوناثانإلىالمعقم!إرشادفكان،الانفصالهذالُحمةلإعادةوالمؤكدَةالأخيرةالمحاولهَ

نشوءلتاريخالأهمالوثيقةالإرشادهذاهـلشكل.قحراناكتشافاتبفضل،الأولىللمزةلنا،مروفَا

الوقت.ذلكفيفعلاَحدثماتوقعبإمكانناكانلمادونهمن.الأسانثين
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هودأيوتناشيدأمجموعة

نموذجيئمخطوطأهقهاأناشيد.مجموعاتتحتويلفافاتمنكبيرعددقحرانمكتشفاتفي

الأؤلالقرننهايةمعأنجرتنشيدَا،وثلانينخمسةحوالى،الأصلفي،يتضضنكان1الكهفمن

اثنينإلىوأربعينواحدمنمنهاكليحوينضثا/عمودً!!عشرلنثمانيةمنالخطوطيتألف..مق

جزئياإتمامهاالممكنمنزالماولكن،بشذةمتضزرةوالختامتهَالأولىالأقسامطوللأ.سطرَاوأربعين

غالبَا/هذه،الأناشيدمجموعةتُسقىكا.4الكهفمنموأزيةمخطوطاتستةمغأجراءبواسطة

هذافيجُمعرلت".ياإاستحكبعبارةيبدأمنهاالكثيرلأدطإ،التسبيح!أناشيدأ!،"Hodajotاا7

فردقي.بشكلأيضامتوقرةكانتلأناشيدصغيرةفردتةمجموعاتمنعددالكبيرالخطوط

بحسب،الخطوطهذامنالأوسطالجوءفيالواردةعشرالسبعةالأناشيدمنكبيرًاجزءَاآلف

-II)النضيةللأعمدةالحاليئالتعدار XI)،الحقمعقمقَدَرالأناشيدهذهتعكس.نفسهالحقمعقم

نعحهعلىالقَهتسئحوهيالوحيد،الشرعيئالأعظمالكاهنكونهباستمرارتةوادعاءه،الشخصيئ

كقها.الأحداثفيوامانته

المعطاةنعمهعلىالثَهتشكروهيالأسانتين،إلىالمجموعةهذهمنالأخرىالأناشيدتعود

هذهوضت.القدسالروحلهبةبهايدينونالتيالمعرفةعلىوتُثنيرحمتهوتسئح،الخاضةللجماعة

أقدم،المضمونإلىبالإضافة،تظهرهماوهذا.،.مقالثانيالقرنمنالثانيالنصففيكقهاالأناشيد

الإنسانإلىونظرتهم،الأسانتينتقوىعلىالوسصتةالوثيقةالأناشيدهذهتشكل.المتوفرةالخطوطات

كقه.للعالمالمُدركةغيرالإلهتةالخلاصلخطةأعصقإدراكأجلمنجهادهموكذلكوالذَ
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لجماعةانُظ!ا

نُظمأربعةعلىكا!4الك!فمنق.م.،أ".السنةحوالىأنجزنموذجيئمخطوطيحتوي

ذلئا،إلىإضافةَ.روحينوجودعنمستقلأدبيئتعليمالأؤلالنظامإلىيضاف.للجماعةختلفهَ

فلاالآخرانالنظامانأقا.الأخرىالكهوففيالأؤلينللنظامينموازيةمخطوطاتمنعديدهناك

عليهما.يحتويآخرلخطوطوجود

الأعمدةشألفهنهوكانتالأقلةعلىنصياعمورَاعشرين4الأصلفيالكبير/الخطوطهذاضغ

نحوعلىمحفوظةالأولىعشرالثلاثةالأعمدةطويلاَ.سطرًاوعشرينتسعةإلىوعشرينستةمن

الخلفيئالعنوانمنيُحفظلم.لهاردرولافممزقالختاقيالجزءأقا،مجزأةأخرىوخمسة،كاملشبه

الأقسامالأسانتونسقىماذانعرفلالذا0..أ"؟امنو)بقتة(الجماعةهـنظامالبدء:سوىاللفافةلهذه

النضتة.المجموعةهذهمنالأخرى

تأسيسقبلأيق.م.،الثانيالقرنمنالثانيالقسمفيالخمسةاللفافةهذهنصوصنشأت

يفترضكما،قمرانخصائصذكردونمن،عاتمبشكلالأسانئينإلىتشيروهي.قمرأنمستوطنة

مكتبةإلىتعودا59وه5191العامالمنشورةالخطوطاتأنلمجزد،اليومحتىغالبَاالعلميئالبحث

بحوألىمنهأقدم13،لألألأموارمخطوطعلىعثرأنبعدقيمتهالافتراضهذافقد.قمران

ثا+نة.أوعقدين

(1QS)12,111-1,1لجماعةانظام

الجملةفيمعتنةلصيغةووفقَا،الخلفيئالعنوأنشهادةبحسب،اللفافةهذهفيالأؤلالعصليدعى

تجديدعيدترتيبعلىيحتوي،).أ-،11)12الأعمدةنصقهويمالأ".الجماعةنظام9النمن،منالثانية

لككالجديدةالرتبوتحديدجددأعضاءبقبولخاصن،بشكل،يختمنكانالذي،السنوقيالعهد

"فيدومًايُقامالسنوقيالعيدهذاكان.الثلاثليلتينوالإسر،واللاويين،الكهنةفئاتإطارفيعضو

بهيحمفلوالذيعندنا/العنصرةعيديطابقالذي،الأسابيععيديومالأرجحعلى"،الثالثالشير
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الثالث.الشهرمنعشرالحامسفي

والأمورالأسانتةالجماعةلأعضاءالرئيسةالمتطتباتالترتيبهذامنالتمهيدقيالقسميذكر

علىالتيالتسابيحبالترتيبالمتعققالقسميعذدإليها.يتنبهواأنالجددللمقبولينينبغيالتيالرئيسة

يحلوهبالإيمانأعترافذلكيلي.الخلاصتةالتَهوأعمالالخدمةبدءفيينشدوهاأق!اللأوتل!الكهنة

فيخيانةلأقياستباقًاالمشتركونيقولهااحترازتة6ليةذولعنة!الملاويينولعنةالكهخة،وبركة،المجتمعون

عنيعترونبهاالتي"،آمين،"آمينبعبارةالليتورجيئالشكلىهذاأقسامعلىالمجتمعونيرذ.المستقبل

نوعتةمسألةإلىويتطزق،الرتبنظامتحديدالختاقيالجزءيعالج.عليهميقالمابانطباقإقىارهم

لن!لك.استعدادهميثبتونالذينأ!لثكونوعخة،الأسانخينإلىالدخوللهميجوزلاالذينالناس

(1)-13IV(،IS,)26روحينوجودعنالتعليم

نشأتآنهاالموكد،منر!حين".وجودعن!المتعليمتُدعىتعليمتةقضةالخدمةترتيبإلىنضاف

الأعمدةفىِروحينوجودعغالتعلجميقع.البابلتةباليهودتةمتأثرةوآنها،لملأسانيينسابقةفتوةفي

الجماعة.نظامعلىتحتويأخرىكهوفمننُسخفييغيبولمكته،اللفافةمن(III,IV,13-أة2

4".الكهفمن!احدمخطوطإلآيحويهو،

النورمنمخسا!يةأقساممنالبدء،منذكته،العالمخلقالئَهأنالتعليمتةالقصةهذهتخبر

فيوقصير،الصيففيطويلفالنهار.المحيطةالطبيعةالمرء!اقبماإزا،هذهـالفكوةتثبت.والظلمة

وجودعنالتعليمطتق.السثوقيالمعذلافيمتساويةبأجزاءمتوقرانوالظلامالنو!لكنالشتاء.

وعلىالخلقفيالمسيطرةالقوىعلىوخصوصَاكته؟العالمنظامعلىالطبيعتةالظاهرةهذ!!وحين

المبدأحيثمنالمظا،م.منوطورًاالنو!منتارةيتألفهناشيءكللتأئيرها.المُعَزَضينالناس

قصيرة؟لامكوجود،النسبتخفاوتفقدالواقعفيأقاالش!ستة،السنةفيكماالقسمانيتساوىالرئيس

طويلة.وأخوى
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الفروقاتبعضعنالنظربغفغ،(4Q)4186"الكهفمنأَخرقمرانيئٌنصنيوضح

/إنسانفلكل.البشريةالطبيعةعلىحتىبالخلقالمتعتقالتصؤرهذاالأسانتونيفشركيف،المكصيلتة

أقا.الظلاممنفقطواحدوجزءالنورمنثمانيةأجراءأبزهملدى.تسعةأجزاء،النوعتةالناحيةمن

زأدتإذاأقا.4:وه63:ثم2،ة7:الآنيةالمعذلاتلديهمكانتممنفتتألفالناسمنالتاليةالفئات

ولكنالشز.طابععليهمغلبمنفئةتبدأفحينئذ4:5المعذلفيكماالنورأجزأءعلىالظلمةأجزاء

النور.منجزءلديهيبقى8،:أمعذلإلىأنتمىمنأيوشزًا،خطأالناساممثرحتى

بدءمنذبانتظامالتَهحذده،وخطيئةعدلوشز،خير،وظلامنوربينللعالمالأساسالتقسيمهذا

أحدلاالخاصن.قدَرهالبدء،منذ/مولدهبساعةا،هتمامدونمنشخع،لكلوعتنكقهاالخليقة

المتغترةغيرطبائعهمعيتطابقتماأممثرأسوأأوأفضليصبحأن/جهودهكاملبذلولوحتى،يستطيع

الخلق.إلىتعودوالتي

ذلكحتىجرىمالكلجررثمةسيكونالأخيرة!للدينونةالئَهيظهرحين،العتيدةالأزمنةنهايةفي

وصلتالخلقفيخطتهكانتإذاماأي،الرئيسينالمبدأينكلامراعاةتمتكانإذأماالتَهوسيرى.الحين

الأثاسمنسيصطفيالقَهلكن.الظلاممبدأعليهغلبماكلالتَهيُييدثغخطأ.دونمنالهدفإلى

منالأولىللمزةهناكيكونبحيث،القذوسروحهبفعلخلقهموسيعيدالخير،عليههأغلبالذين

سيكونونهؤلاءالنور.منكفهاالتسعةأجزا،هكانتمنأي،كاملبشكلالنورمنمصنوعَاكان

فيالإنسانسقطحينحصلكالذيسوءَاالبشريةتعرفولنأبدًا.الخطيئةفييقعواولنأبرارَا،

روحين.وجودعنللتعلحِمالجوهرقيالهدفهيالعتيدةالجديدةالخليقةهنه3،.)تكوينالفردوس

العالمتقسيمإلىليسفمرذها"،روحينوجودعنب"التعليمالتعليميئالمقطعهذاتسميةأقا

الملامكةلقوىألمجالينهذينخضوعإلىبل،وظلمةنورإلىخاصنبشكلوالإنسانعانمبشكل

لكلاللًهأرادهاالتيالمزدوجةالبنيةاستقرأرعلىالحفاظعلىهؤلاءوظيفةتقتصروالأشرار.الأخيار
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منأممثرفيشلث،دونمنفنجدها،التعليملهذاالدينتةالخلفتةأقا.الزمنمرورعلىالموجودات

بلادفيالسبييهودتةحؤلتهاوالتيالشرير/منكماالختِرالنوعمنوبابلتةآشورتةاكهةألافئلاثة

فمنالثناثيئالعالميئالمبدأأقا.الخلقعنالكتاييئالتعليمفيودمجتياملاثكةدرجاتإلىالنهرينبينما

قديم.إيرائيئتأثير

قاعدةفيمشابهةونتلألجروحينوجودعنللتعليموالظلمةالنوروعباراتالشديدةالئنائيةتتطابق

يُفترَضلذا،.الأسانيئأصلهاثبتالخيالنصوصقييوأزيهاماهناكليعرلكن.للأسانتينالسابقةالحرب

فيالموجورةالأناشيدبعضتغيير.أقيدونمنقديمتقليدمنالتعليميةالقضةهذهتبنواالأسانئينفن

معتمتأليفمنليستلكنها.روحينوجودعنبالتعليمواصطلاحيافكريامتألرةهودايوتمجموعة

لانهاقمرالن،كتاباتمجموعةفي،الجماعةنظامفيكملحقهودإيوتأناشيدمجصوعةوردت.الحق

الأسانتين،إلىللدخولالناسمنقسمَاأقلتالتيهيالخلقفيلئَهإرادةمقبولاَ:الختاقيقسمهجعلت

أبدًا.هذايحققوافلن/الشخصتةالشروطأفضلفيهمتوقرتولئن،الاخَروقأتا

Q1(S-1,V)22,1Xالتأديبيئلنظاما

لجماعةتنظيمتةلأحكامتجميع،لأ،أ-،!ر22الأعمدةأي،اللفافةهذهمنالتاليالقسم

القسمهذافي.حركعهملقيامالأولىالعشرينالسنواتخلالمرأحلعلىتطؤروالذين،الأسانتين

هن!وتتعققتغسِر.أقيدونمنالأسانتة،الجماعاتقبلماإلىتعودقديمةقوأنينلمجحوعاتقبول

والز!اجالطقستة،بالطهارةتتعققومشلالالأعياد،وتقويمالسبتبحفظ،المثالسبيلعلى،الأحكام

الأمورهذهنطمت.أخرىكثيرةحقوقئةومجالاتلعشريهوالضرأ"دبالأراضيوامتلاك،الإوثوحق

لهذهجديدةصياكةإلىبحاجةبالتقليدالمهتقونالأسانتونيكنولمللأسانية،سابقةجصاعاتفي

معطياتعلىكبيرحذإلىيقتصرالذيالخاصنالأسانتيننظامفيالموأضعهذهتغيبلمذا،.القوانين

والتأديب.بالتتظيمتتعتقجديدة

فبدء.التأديبنظاملتطؤرالأخيرةالمرحلةصيغةتشكلأخرىجهةمن
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الجديدللسياقمطابقةجعلهابغيةوذلكالأصلتة،الصيغةفيعنهامختلفأQSV,افيادمت

-Q1+1SI"3الأ asQ1+VIسبيلعلى،وتمت.العقوباتمنعددَاالأخيرالكاتبضاعففقد

لسنةالإقصاءبعقوبةالجماعةنشاطاتعنالإقصاءمنسنةنصفعقوبةعن1،ستعاضة،المثال

فيالكهنةلعائلاتالأسبوعتةللخدمةقواعدعلىالحاوفيالأصليئالختاقيالجزءواسخبدل.طملة

وبنشيداليومتةالصلوأتلأوقاتبترتيب4"،الكهفمنقديممخطوطيقذمهكما،أورشليمهيكل

,Q1,SIX)22الصلواتبخدمةمتعئقنموذجيئ -26XI)أخرلىنُسخفيالأخيرالنمتهذايرد

.ألانحنىلناالمحفوظالنموذجيئالخطوطأساسعلىانجزتالتأديبلنظام

لولالحالبدءفي12Q1,-1,ISIIIفيللترتيبمشابهبشكلالجماعةنظاميبدأالمحتوىحيثمن

فيالأسانتينغيرمععلاقةأقيوتحريم،الدخولقَسَمُذلكيلي.V(7-1)تقديميئطابعذاتلقواعد

للرتبالداخليئللنظامألمُجذدالسنوقيوالتحديد/القبولوامتحان،V(7-)02الدينتةالمسائل

25-02(P V/،أ)خاطئتصزفحالةفيالممَبادَلالتحذيروواجب,V, 52-VI)،ذلكتليثتم

اليهودتةفيوكما(VI,أ-.)ةألمجلسواجتماعاتالطعاموتناول،للصلاةالمحقتةللاجتماعاتقوأعد

عشرةمنمجموعةتوقرتإذأإلآالأسانتينعندالإلهتةالخدمةإقامةالممكنمنيكنلم،اليوم

الكاهنوجودكانالأسانتينعند2(.وه18021خروج)أنظردينتاراشدينالأقكعلىأشخاص

إلزأميا.هذاتعتبرفلمالمتأخرةالرتانتةوأليهودتةالفزشمتونأقاضروهـلًا،الصلاةرأسعلى

طرلقةويصف،المجلساجتماعاتاهثناءالعمللإجراءأتدسلأنيرالتأديبنظاميعرضذلك،بعد

التصزفاتيصفشاملعقوباتكتابذلكيتبع،(VI,)23-8الجددللأعضاءالسنينالثلاقيالقبول

علىالتجديفحالفيالموتبعقوبةالعقوباتهذهتبدأ.المطابقةالعقوباتمعشيوعًاا!ثرالخاطئة

اهلناءفيالاَخرأحدهمقاطعحالفيالجماعةنشاطاتعنإلاملعشرةبالإقصاءوتنتهـيالتَه

،.01VII-9)الاجتماعات

منجرء!اليومتةالطعامحصصتقليلكان،الجماعةنشاطاتعنالمؤقتالإقصاءجانب!مالى
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كت!ا،الشخصئةممتلكانهعناقبولهعندعمدَا،يعلنلمجديدًاعضوَاأنتبتينفإذأ.العقوباتجدول

طعامهحصصوتخقض،الطقستةالمعمودتةحقاماتفيالاشتراكعنكاملةلسنةالعضوهذايقصى

واثنيكهنةثلانةمنتتألفمحكحةتصدرهاالعقوباتأحكاموكانت.ذلكأثناءالربعإلىاليومتة

علحانئا.عشر

في،أضيففقد.التأديبلنظامالأصلتةألمجموعةهذهإلىكثيرةمواززيادةمرأحل،على،تمت

الأوض،علىالحقيقيئالتَههيكلبكونهمأنفسهمالأسانتونفيهمايصفمقطعانه،الأمر،بادئ

نظامعبر،المُدنسأورشليمهيكلوليس،الأسالتةالجماعةأنفعندهم:أقداسهقدسبكونهموالك!نة

،التوراةبحسبفيه؟يتنمأنينبغيوالذيكت!ا!للمنطقةا،ئامعنالتكفيرمكانهي،خاطئتقويم

والتعليميةالكتابتِةالمؤتفاتبجعليأمرملحقذلكيلي16،.الا!يينVIII,)01-4المصالحةيوم

(VIII)12-01القبولإجراءاتمنالثالثةالسنةأتموأالذينالمبتدئنِمتناولفيلالأسانتينوالحقوقتة

علىيشرِ؟الذي4543:إشعياءاستشهادعلىتحتويالتيتلكفهيهنا،المفمافةالتاليةالفقرةأقا

.قمرانجماعةتأسيسإلى،الأدجح

قواعدهيهذهـالإضافات(4Q)ء3التأديبيئللنظامنُسخةأقدمفيأخر!إضافاتهناتغيب

اعترافأيفماومنهاالتورأة.لأوامرعفويةأومقصودةمخالفةحالفيالمحذرالرمنيئبالفصلتتعقق

هيكلالبالذبيحةلتقديمكاملكبديلكقهمالأعضاءحياةوبتغييرالأسانتة،الصلواتبخدم

والملكتةالتشريعمسائلفيغيرهمدونالك!نةمسؤوليةعنالإضافاتبعضوتتحدث.أورشليم

التيالصعبةالأمورفحن.القانونتةالناحيةمنبالملكحةيتعتقوماالجدد،الأعضاءوقبولالشخصتة

الحالهذهقي.عائليئملكفيالجسديينوإخوتهأبيهمعيشتركجديدعضودخولالأسانئونواجهها

بذلاكانشيء.فيالأسانتينغيرمعيشتركأنلالأسانيئيجوزلاإذ،للحصصتقسيمإتماميجب

لديهجديد،نبوقيمشوعيظيرأدطإلىتغييردونمنالخاضة،الإضافتةالقواعدهذهتبقىأنمن

بهيتمتعونمامعالعتيد،الخلاصلزمنملكئينومسحاءكهنةروساءوقيام،موسىمثلإمكلانتات

الوقت.ذلكحتىبهمعمولهومالتغييرخاضة،امتيازأتمن
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وظيفتةومراكركفاءاتمتطتباتيحويانمقطعانجذاالمتأخرةالإضافتةالقواعدهن!يلي

التاديبيئللنظامقديمةصياغةفيسابقَامتوقرةكانتقيادتهَوظائففيالأسانتينلالأعضاءملموسة

نشيدإلمىبالإضافةالصلواتلأوقاتالشاملةالختامتةالقاعدةوتغيب.مستققةكإضافات(4Q)؟3

SIX,-26,22)نموذجيئ XI،)في،الكهنةولعائلاتالأسبوعتة/للخدمةقاعدةمكانهالتردكاا

الصلواتأنتأنبعد،للنظامالأخيرةالصيغةفيأهقتتهاعدمالإضافةهذهأئبتت.أورشليمهيكل

الطقسية.وخدمتهالهيكلعبادةمكانالأعضاءوسلوكالأسانتة

الأدييئ،لشكلهالواضحوانتطوزهناالمُرتَبةالتنظيحيةالمسائلمعالتأديبيئالنظاميقذمهكذا

يصبحلمطبعًا.قصوانمستوطنةتكونأنقبل،للأسانتينالأولىالمشتركةالحياةعنواقعتةمعلومات

لمالتيالأصليئ،التأديبيئالخظامإلىالمتأخوةالإضافاتوكذلكقطةجماعيا!"نظامًاالمولَفهذا

الشامل.الجماعةنظاممنجزءأقطتصبح

(IQSa)الأسانيَينلدىجماعةنطامأقدم

XIHالعمودينفينجدهجدا.مقتضبالأسانتينعندفعليللجصاعةنظامأقدم XIIاللفافةمن

مستعملأالنظامهذايعدلم،حقَانضيًا.سطرَاوخحسينواحدعلىإلآهنايشتمل،وهوثطأ"

الأرجح،علىذلك،وسبب.النظامهذامنأخرىنسخعلىقمرانفييعثرلم،حالككفيأبدًا؟

وحظي،مكانهأخذ،شمولتةوالاممثر.م.،ق001السنةحوألىالمُنجز(دمشق!كتابيُسقىماأن

يوجرلأنهإلينا،بالنسبةكبرىأهميةذاتالنظامهذالكن.القديمالنظاممنأكثرالقمرانتينباهتمام

منضرورًيااعتبرهوما،الأسانتينتأسيسهعندالحقمعتموتجهتالتنالأفكار،الأ!لىللمزةلنا،

شخصياآَلفهاالتيالأناشيدإلىإضافة،لديهكانتالتيالمستقبلتةالتوقعاتهيوما،التنظيميةالناحية

هودإيوت.مجصوعةمنجرءَالتكونلمجموعة

خاصن،بشكلهذا،مرذ.بقمرانالمتعققةالأبحاثقيالحقيقجةقيمخهالخظامهذايعطىلاماغالبَا
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مماغالبًا".الأزمنةنهايةفيكفهاإسرائيلجحاعةنظامالاَنهوإهذا:اي!نيةبالكلماتيبدأكونهإلى

عندما،العتيدةالخلاصزمنبدءإلىتشيربأنهاخطأ،"،الأيامإنهايةأو6،الأزمنةإنهايةعبارةتف!ر

هذا.الجماعةلنظامالختاقيالقسمبحسب،العاقةالأسافتيناجتماعاتفيسيشتركالذيالمسئايأتي

العتيد.المستانيئالخلاصبرمنمتعلقَاالجماعةلنظامدةمس!الباحثونيعتيرهولذا

قبل،للتاريخالأخيرةالمرحلةفيكأحياءالبدء/منذأففس!مإلىنظروا،الحقيقةفي،الأسانتينأنغير

،أطولأوكاملاَقونَادأمتولوحتىكقها،المرحلةهذهإلىوأشار!ا،الخلاصوزمنالأخيرةالدينونة

جحاعةصورةمعتمامَايتناقضما(النعنهذامضمونفي/ذللتإلىبالإضافةثضة،الأخيرإ."بالزمن

وظائف!إليهمتُسندألأينبغيالذين!الحمقى"،مثل،الحالاتلبعضيتعزضفهو!العتيدخلاصزمن

أفا.ألمجلسواجتماعاتالصلواتعنفصلهميجبالذين،الجسدتةالعاهاتذويأوالأنقياءغيرأو

الحذ.هذاإلىكاملينغيرثقةبعديكونلنآفهالأسالتينفعندالعتيد،الخلاصبزمنيتعتقمافي

هذاوكان.كلألبهحاضرإلىبالنسبةللجماعةملزمَانظامَاليكونصُممالنمنهذاأنالمؤكَد،من

المرحلةأيالأخيو"،"الزمنلكونهوذلك4الجماعةبحياةالمتعفقةالتنقيةمنالكثيريتطتبالحاضر

ت!يئةوكانت.مضىتماأسوأبشكلفيهاالشزعاثوالتي،الأخيرةالتَهدينونةقبلالأيخرةالتاريختة

.النظامهذاتأليفهدف،فغالةمواجهةالشؤتأثيراتلموأجهة،الطقسيةالجماعة

الرمنفيكفهاإسرائيلجماعةنظاما،نهوهذا9:الجحاعةنظامفيالأولىالجملةنصنهووهذ!

فيصادوقمنالمتحذرينللكهنةالقيادقيالد!ريؤكدمقطعبعدالمشتركةأ!.ااجتماعانهاعندالأخير

الرصْعمعالمجتمعنِ،ككيدعىأنينبغيالاجتحاعات،!عندالنصن:شِابعالمهقة،الشؤونجميع

تسفمهاالتي)التوراةالعهدوصايابأجهارةأجميعَاعليهموتُتلى)مشترك،،اجشحاعإلىوالنساء،

بسببأخطاياأخطاءأئِذلكأأبعديقترفوالاحتى)السامعون(،ليعرفهاسيناء،!جبلعلىموسى

،6.الجهل
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تنمنالتيحرفتا،913-31:أ،شتراعتثنيةأحكامحرفئا/هذا،الجماعةنظاممقذمةتصعمتعمل

هذاعنىالوصتةإ،"هذهعليهلتتلى،المظالعيدلمناسبة،السابعةالسنةفي،إسرائيلككيجتمعأقءلى

الرلتويخافوا،قلوبهمفيهـلحفظوهاإليها!ليصغوا،التوراةفيالفَهوصاياكل..مقالثانيالقرنفي

12،.أ-أ)1،يتانكقها!الوصتةهذهأوامريتجعواأنعلىويعحلوا،إله!م

يعتبر،ذلكمنعوضا.الأسانيئالجماعةنظامفيالسبعالسنينوفترةالمظالعيدإلىالإشارةتغيب

إحتى،إسرائيلىلككمستمزاتعليحَايضمنهون،إسرائيللجميعداثمينممثلينهناأنفسهمالأسانتون

هذاممارسةتجريكانتكيف،بتفصيلالجماعةنظاميحذدلا.التوراةوصايافيوالنساء"،الرضع

علىيدزبونوالأطفالالنساءكانتطريقةوبأقياللتوراةالجماعئةالدراسةقييشتوككانومغالمبدأ،

الضخمالإنتاجإلىالتطزقيجويلاكمايتعفمون.الناشئونكانكيفأوبهم،الخاضةالوصايا

6تحادلتأسيسالرئيسالهدفلكن.الواسعالتعليميئالعملهذاأجلمنللفافاتالضرورقي

إلىيتطتعكانبلالي!وداكلأماممفخوخايكنلمالاتحادهذاأنوهوهذا،عبريتضحالأسانتين

إسرائيل.كلأثقياءالبدء،منذ،يشملأن

ضرورةحولالحديثيجويأؤلاَ.بسرعةتعدادهافيجريهذاالجماعةلنظامالفودتةالأجؤاءأقا

هوأهالرلتناموسفيإبل2::أالمزمورمنآيةفتؤخذ،،التأملأكتابفيكقهمالناشئينتعليم

الرجالأعما!عنلوائحذلكتلي.للتوراةالملخةالد!اسةلخعنيوليلاَ"،ن!ارَايلهجوبشريعته

الأقك،علىعموه،منالعشرينأتميكلونأنللمرءفينبغيمتنؤعة.وظائفتسقمعلىالقادرين

أوقاضيًايكونأنأرأدمنأقا.عائلةوليوشسى،الأسالتينجماعةفيالكاملةالعضوتةعلىليحصل

وتتبع.الشخصيةالميزاتمنمجموعةفيهتتوقروأن،عمرهمنالئا،ثينتجاوزيكونأنفيجبمدبزَا

اجتماعكلقبلالأيامالثلاثيئوبالتقديسواللاوت!،الصادوقتينالكهنةبوظائفتتعتقأحكام

بشخصتةتختمغأحكامأيضماوثقة.الحربخدمةإلىالدخولقبلوكذلكالحقوقتة،للهيخات

والوظائف.الاجتماعاتعنوبالمفصولينالعليا،الهيئةأعضاء
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المسيا!بمجيءيتعتقخاصنإرشادفهوكاا(II)22-5,11!الجماعةلنظامالختاقيالقسمأقا

الرفيعة!رتبتهرغم.للأسانيينالمشتركةالاجتماعاتفيواشتراكهموعدهـ،قربيتوقعونكانواالذي

داود،منيتحترفالمستا.المناسباتهذهفيعليهبالتمَذمالبسطاءللكهنةيسمحأنالمستاعلىيجب

الكهنوتتة.الميزاتككيملكالذيلاويسبطمنوليس!علوذأ،سبطمنأي

جمانقصينوجودبسببكبيربشكلهذاالجحاعةلنظامالختامتةالفقرهَفهمإساءةإمكانيةتزداد

هذهأنغيرالنعن.إلىكهنوتيئ"مسخا9عبارةإضافةعبرستئةبطريقةالنحنيكقلماوغالبَا.النعن

التدبيرهذاإتباعهـيجب:ا+نيعلىالمأدبةسيروصففيتنصنالتي،الختامتةالجملةتناقضالإضافة

على،هناكيكونعندماكتها،الاجتماعاتفيملالمبشكلالمستا(قبلالكاهنأولويةاحتراملأأي

بلفقط،واحدةمزةتحصلالتيالمستانتة""المأدبةعنليسهنافالحديثمعًا!.رجالعشرة،الأقل

فرئيس.الصغيرةالمحتتةالجماعاتداخلحتىعاتمبشكلالملكيئللمستاالطقسئةالرتبةتحديديتتم

فيالكهنةبسطاءإ،تواجهلاالمشكلةهذهأنوالحقيقة.الرتبةحيثمندومَا،المسخايتقذمالكهنة

بأولويةيم!سلالكيالمسئا،يتقذموأأنلهمينبغي،النظامبحسبهؤلاء،حتى.الصغيرةالجماعات

المستقبل.فيالكهنوت

(31Qالاالبركةنطام

الجماعةنظامتوأمهوالبركةنظامإنالقوليمكن،الخاضمةوا،هتماماتالنشوءزمنإلىبالنظر

النظامهذاكان.الصلواتلخدمالليتورجيئللترتيبالنظامهذأوضع(.1Q)ء3القديمالأسانيئ

الحالهووكماأجراء.إلآمنهيبقلمولكن"أ،3اللفافةمن-لأ)***الأعحدةفيمحفوظًا

.قمرانموجوداتبينمنهأخرىنسخأئِهناكليسا،QSaالجماعةنظامإلىبالنسبة

6لقمِاءعلىتتلىبركةأؤلأ،لدينا،.بركةصيئلأ!بعالكاملالحزفيالنعنَالبركةنظاميقذم

منلإسرأئيل،أعلىكممثل،الكهنةبرئي!ستختمتنبركةتتبعهاسطرَا.عشرثمانيةبحجم6ليلإسر
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الأ!منةمس!يابركةأفاسطرَا.خصسينمن؟الصادوقثينبالكهنةتختمنبركةثتمسطرَا،!خمسينئلالة

حوالىعلى،الأساسفي،تحتويكانترتماأسطر.01إلآمنهايحفظولم،الختامفيفتأني،الأخيرة

توسيعهيالصادوقتين،وبالكهنةالكهنةوبرئيسبالأثقياء،المتعتقةالبركةصيغسطرَا.حشمسين

يركةكصيغ،أقلبتوسيعنجدها،كما24.26-6:العددسفرفيتردكماالهاهـونتةللبركةمسهب

أ(.Qاث،)أ)9-2السنوقيالعيدترتيبقيولعنة

مُسبقَاتصميعَابمجملهالبركةنظاماعنبارقمرانباحثواعتادبالمستا،المتعققةالبركةوجودبسبب

كانفقدأيضا.هنامعكوسةفالأمور،الجماعةنظامفيالحالهيكما،لكن.المستانيئالخلاصلزمن

تلاوةعبرالأخيرةالأزمنةمستالقوةاستحضارمعالحاضر،فيشك،دونمن،يطبقالبركةنظام

أ.متأخرًزالماالفعليئقد!مهأنرغم،البركةعبرالصلواتفيحاضرفالمستا.عليهالبركة

رئيسبركةتكون،الحالهذهفي.الحقمعتمزمنفيبألتكيد،،وُشحعهذاالبركةنظامأنهوالمهئم

لصيغة،الصغرىالتفاصيلقيحتىكبيرَا،اهتحامَاالمعتمهذاأولى،الأرجحعلى.بهخاضةالكهنة

هذهـتعكسالكهنة!رئيسلوظيفةالعاقةالصفاتإلىفبالإضافة.الخصوصوجههذهـعلىالبركة

لوظيفته.الشخصيئإررأكهالصيغة

م!قةكثيقةيشكل،حالكلفي،فإتههذاالمبركةلنظاموالشخصتةالسياسئةالخلفتاتكانتمهحا

نشوئهم.بعيدوذلك،بهماثتصلةالوظلأنفلتلكالأسالتينلفهمجذا

دمشقكتاب

نضه،فييذكرألهإلىاسمهيرجع6.دمشق"كتابيُسقىماالأسانئون،قبِلهاالتيالنُظمآخر

الشكلبهذأإليهالمُشار،التنظيمإنالقائلالرأيسادوقدإ.دمشقأرصقفيجديدًاعهذا5عذة،مزات

الأربعينفترةفيآنه،علىبوضوحتنمنالكتابهذافيفقرةهخاكلكن.الكتابوسطمعيتطابق
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ها!ونمغالمسيا"ظهوروبين،الماضيفيحصلكانالذي،الحقمعتمموتبينتفصلالتيسنة

الأسانتةالجماعةفي"دمشقأرضفيالذيالجديدإالعهدمنأعضاءقبوليمنع!!اسرائيل"،

1(,CDXIX,-33XX)15-13معبارتباط(,XX)العهدإلىالأخرىالإشاراتوتظهر!

الأسانيين.تنظيمعنيختلفكانآنهإلىقمراننصوصفيالجديد"

!آخرفعبارةإ.للتوراةشرحكأخر!جدماككهوهذاأنظر؟9:اي!ليةبالجملة"دمشق!كتابينتهي

Midrash)بالعبرية،للتورأة"شرح ha- torah ha- acharon)يُذكَرالذي،العملهذاعنوانهو

"مدرأش"،كلمة.الأسالتينلدىجذاالمحتباليوبيلاتكتابفيالحالهوكما،نهايتهفيأخرىمزة

منجرءفهوأوجد"لحماأقاالأسفا!.تفسيرإلىل!شارةيسخعملتقنيئتعبيرقحران،نصوصفي

.التوراةلتفسيرالأسانتينعندتستعملكافتالتيوالقواعدالمعاليرمجموعةأيالأسانية،الهالاكاه

7شين)!!"4.الأفضلبالشكلالمحفوظمخطوطهحوىفقدجدا.ضخممؤقَفدمشقكتاب

سطرَاوعشرينخمسةعلىيحتويالأعمدةهذ!منكك!كان،الأصلفينضئاعحودَأوثلالين

,Q4,Q5الكهوففيعثرمكتوبَا. 6Qالأقلعلىنسخةوصلتوقد.نسخعشرمنمقتطفاتعلى

مجمعفيعليهاعثرالتيالنسخدعيتوقد.القزائينأيديإلى،الوسطىالعصورفي3"،الكهفمن

بحرفيالعملهذاإلىأليومويشاك4.دمشقالقاهوةوثيقة9،الماضيالقرنأواخر،القاهرةفيالقزائين

التسمية.هذهإلىنسبة!شا،

ماإلىيعودتماوكثيرَا،سابقةكثيرةتأديبيةونُظمَاجصاعةنُظمضغفقدا،جاشاملدمشقكتاب

عنوانهعنهيُعتروكماماذته،حيثمنادمشقفكتابءللاستعمالصالحةباعتبارهاالأسانيينقبل

الفترةبعدصيغتوالتيكقها،القانونتةالأسانتينلقواعدإجماليئاستعراضهو،نهايتهقييردالذي

لاوالتيكقها،الموادلهذهبهاالمعمولالنهائئةالصيغةآنهامؤئفهايذعي،عينهالوقتوفي.الكلتابتة

تحذيريةخطئاإليهوأدخل،عملهالمؤلفقذما،ذعاءهذألدعمأخوى.صيغةبعدهاتوجدأنيمكن
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تاريختة.وعروضاعديدةحكلمية

العملأن6،دمشقأرضفيالجديدالعهد5جماعةأعضاءقبولعدمعنتتحذثالتيالفقرةتظهر

لدىالتاريخبمجرىتتعققأخرىحساباتوتُشيو.الحقمعقموفاةبعيدأنتهىالكتابهذأعلى

001السنةحوالىانحزقدالكتابفيكون."مق511السحةحوإلىتوقيالحقمعقمأنآ،الأسانتين

لموعندما..مق07السنةفيالأخيوةالدينونةحدوثيتوقعونالأسانئوقكانالفترهَتلكفي..مق

مهما.حبقوقتفسيردراستنافيسنعالجهاالتيالمشاكلبعضحصلتتوقعوا،ماوفقالدينونةتأت

كتابأحكامباستمرارلآلبعوابل،قطآخرجماعةنظامذلكبعديضعوالمالأسالتينفإنأمرمنيكن

دمشق.

كبيربخطمكتوية.م.!ق55-75بينماإلىأقدم!اتعود،دمشقلكتابالمتوقرةالنُسخكل

4"،1أ11،-أ12)السنوفيللعيدالقديمالترتيبمنيبقلم.ف!ئقةوعناية ،Sالخأديبيئالنظامومن

S,22(Vبملحقاتالمزؤد -1, XI،)501حوالىالمُنجزالكبيرالنموذجيئالخطوطبحسب"أ

رسمئا،بهالمعترفالعملدائمَادمشقكنابوبقي.منفردةلأجراءالحجمصغيرةنسخإلآق.م.،

الأسانيين.عخدالقانونخةللقراراتكأساسد!استهجرتوالذي

نصفعلىبسهولةالاطلاعيمكنبعفصيل.كقهرمشقكمابمحتوىلوصفهنامجاللا

أصبحفقد.قمرانلنصموصطبعةكلفيالمحتوىحيثمنالأهتمالمقاطعضمنهتقريبَا،النصتيئالمحتوى

إلى،4الك!فمن،المنشورةغيوالأجراءتُضيف.أ9أ+العامالقاهوةأقسامنشرمنذاليدمتناولفي

ا!رصعلىللحكموأوامرطها!ة،وأحكام،رواجوقوانينحكمتة،تحذيرتةخطبَاالمحتوىهذاء

القديمالتأديبيئللنظاممنقحةوصياغةالعشريةالضرأ!لبإلىإضافة،للزراعةوقواعد

4(Q1,S VI,42-VIII)نأالمهتمبجديد.تأتي،ولكتها،للاختصاصتيناجامهضةالمفاصيل

هوشكلتة،خصائصوفي/محتواهمنكثيرةأجزاءفيوكذلك،الأساستصميمهفي،دمشقكتاب
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دوابطإذًاهناك(.م02")حوالىسنة003بعدالرتانتونالمعتمونأنجزهاالتيللميشناقديمشكل

قليل.باهتمامإلآتحظَلمتاريختة

مقا+تتفسيريَة

الكتابمنفردتةبأقسامتتعنقفقهئةمقالاتبتأليفالأسانيونبدأ.4.مقالثانيالقرننهايةفي

هذهـالمقا،تتدعىاَية،آيةالأنبياءأسفارتشرحالتيللمَفاسيرخلافَاموضوعتة.بمسلاللأوالمقذس

أسفارَاوليسالمقذسالكخابمنموضوعاتتخناولالتيالتفاسيرأي"،الموضوعات"ميدراشيم

من،المؤتفاتهذ!منفقطثلالةتركيبإعادةإلآ،الاَنحتىالباحثونيستطعلم،حالككفي.كاملة

كثب.عنمعالجتهاالمفيدمغولذا.محفوظةؤالتماالتيالأقسام

ملكيصادقميدرأش

نحصلالمقتطفاتهذهجمعتماإذاا".أالكهففيجرءَ!عشرئلائةإلأالعملهذامنيبقلم

يمكنناالأعحدةهذهثانيفيفقط.الأصلتةللفافةالأوسطالجزءمنمتتاليةنضتةأعمدةلثا+لةبقاياعلى

شخصتةأنوبما.محتواهبمعرفةلنايسمححذإلىالنضتةسطورهمنوعشرينخمسةتركيبإعادة

511:4المزمور!من1،التكوينسفرمنالمقذسالكتابلفزاءالمعر!فة،ملكيصادقالكهنةرئيس

فقدمهفا،دورًاهناتؤزي،أخرىجهةمنالجديدالعهدفيالعبرالتينإلىالرسالةومنجهة،من

باسمه.كتهالمؤلَفيُسقىانالعادةجرت

نشرهالذي(4Qأ)0ةالنمنكاندمازا.أعمدةعشرةمناممثريشملالمؤفَفهذاكان،الأصلفي

.J .M Allegroللحقبإعرض:كالاَنيعنوانهيكون،العملىلهذاموا!يَامخطوطَاأ619العام

الأقسامتعود.الموفَفهذامنأخرىنسخة"1814الخطوطكانرتماالقَه".صنعهاالتيالتاريخية

نسخةبدءبالتثيد،،فهيكاه018أقاما.للفافةالختامتِةالأجزاءإلى،الأرجحعلىمنه،المحفوظة

كلفيوأحدَا.أدبثاعملاَتخمنالختلفةالثلالةالخطوطاتهذهكانتإذامانرفلالكتنا.أخرى
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والخطوط.،.م!االأولالقرنمنتصفحوالى4Qأ0ةو)ملكيصادق،أ"االخطوطانانجر،حمال

4كاا0 Qتقريبَا.قرننصفبعد

Emileوكبيرحذإلىتركيبهأعاد!ذي،النضيئالعمودشحذث Puech11!كافيRevue e ""u

الأرجح،على،الحقبهذهمنكلتشمل.العالمتاريخمنوالأخيرةلعاشرةالحقبةعن،8791العام

أي"يوييلات،عشرة39(،19-ايأئيوبيئلأأخنوخأخخوخموتَففيالعشرةالأسابيععنالتعليمفيكما

كعاببحسب.العالمبخلقالي!ودتةافيأليومحتْىالعادةهيكما،الزمنحسابيبدأسنة."94

،يشوعقادعندما،انقضىقدهذاالعالمتاريخنصفكانخاضة،أهضتةالأسانئونيعطيهالذياليوييلات،

الأسانتونقامدبما.المبا!كةالأ!ضإلىالأردننهرعبرإسوئيلشعب،العالمخلقبعدهـ245السنة

الحقبةبدءمنقرييينملكيصالق،نمنتاليفأثناء،أنفسهماعتبرواآفهموالأرجح،مختلفةبحسابات

تاهـلخمنالثامنةالحقبةفيإلآ.،.مقالثانيالقرننهايةفييكونوألم،الأخنوخيئالتأريخبحسب.العاشرة

الإجماليئ.العالم

"إطلاقهـسنة!العالملتاريخالأخيرةالعاشرةللحقبةالأؤلالأسبوعملكيصادقمد!اشيعرض

الاطلاقهذاوماالسجناءإ.بإطلاق"بالتبشير،11فيإشعياءوعدملكيصادقفيهايحقق،عظيمة

يوم9ويمثمكل.الحينذلكحتىالمرتكبةالأخطاءجميععنإسرائيلفيللألقياءعاتمعفوسوى

يشرالتيالرلت"،نعمة)سنةعنملكيصادقبعلنوفيه9،،ت!2الاوالعاشرةالحقبةختام6المصالحة

فيساوي!"اليومهذاأقا؟العالمفيشؤيرهومالكلكعقابالأخيرةالدينونةوتتتم1:6.2إشعياءبها

ا+لقياءأنفي("2-61:لأاشالنهايةفيتردالتي"صهيونمحزونيجميعإتعزيةوتكلصنأسبوعَا.

أخيرَا،سيفهمونآثهمأي،العالمتاريخمنالمنصرمةالحقبكلعلىفصاعدًا،الاَنمن/سيطلعون

لإسرائيل.منهبلألاأمزاالقَهطريقمنوالضلالالألمكلكانلماذا

الكهتوتىدورهيرتبط.إلهتةبصفاتيتحتعسماويمخقصشخصتةالنمت،هذافي،ملكيصادق
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!المبشر!دودفينتأملأنل!قى.الأخيرةالدينونةهويجريملوكياقاضيَاوبصفتهالخطايا.بمغفرة

الخلاصمعلن،أخرىجهةومنإ،بالروحإالمحسوحجهة،منفهو،لأ،52:إشعياءفيمعهالمذكور

وذلك،واحدةشخصتةأ!مختلفتانشخصتتانهناككانتإزامانقزرأنالصعبمن.للحزانى

الشخصتةهذهعلاقهَوهو،ذلكدونيحولآخرسببوثضة؟بشذةالمُخرَبالسياقبسبب

إشعياءفيكماالمبشربدوريقومالذي6بالروحإالممسوحنفسههويكونأنيجوزإز،بملكيصادق

المستقبلفيأياالأخيرةالعالميةالحقبةختامفيإلآهناموصوفهومايحصللن،حالكلفي.أ1:6

ملكيصادقمدراشلنأليفالمعاصرةالظروفبينعلاقةهناكليستآنهالمؤكًدمنلذا،البعيد.

المؤئَف.هذافيوصفهايردالتيالمسيانتةالمبش!لنوشخصتات

الأزمنةنهايةمدراش

سالومهألكسندرةاليهودتةالملكةحكمنهايةمع،الأرجحعلىوُضعت،،تفسيريةمقالةتتناول

وحذةبمرارةالفرشسييناننقادهذهـالمقالةفييتتمالتاهـلخ.منفقطالأخيرةالحقبةق.م.،،)76-67

آنذاكيتصتعونكانواوأت!مسياسئا،فضلتهمالمذكو!ةالملكةأنالفويستينعنوالمعروف،شديدتين

الرتانيئ.الزمنقبلىالأدلىللحزةوذللث،براقذهبيئبعصر

!ئيسين.قسمينمنيتألفوكاننصئاأعمودًعشرئمانيةحوألىأصلاَ،يشصل،المدراشكان

-336:أتثعشرا+شي6ليلإسرأسباطعلىموسىلبركةتفسيرقيٌنقلهوالأؤلالرئيسالقسم

عنإقصائهإلىميلاَثفةأنيعنيالذيالأمر!تعليقدونمنيوسفسبطتحاهلهنايجري25(.

سبطيأحدأفرائيم،يماهونكانوا،نصوصهممنالكثيريُظهرهماوهذاالأسانتين،لأن،إسرائيل

إلىيُضاف.والصادوقتينالمالكالحاشمونيئالبيتمعا،خر،السبط،ومنشىلفريْستينمع،يوسف

علىويطئقيهوذأسبطإلىيشير11،أ-75:صموئيل2مناستشهادالأوْلالرئيسالقسم

ذلكيليالشرور.جميعمنهذاهيكلهيححيوالذَالأ!صن!،علىالحقيقيئالقَههيكلفهم؟الأسانتين

المسخاإلىيشيرأ4أ-أ:Vصموئيل2منأستشهاد ليل،إسرخلاصسيتضمالذممبالمنتظرالداودقي
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.الخلاصزمنفيسيظهرالذيالكهنةرئيسمعويألي

أيضمايأتيالذي41،أ-)مزداودمراميرلسفرمكزرنقلهوالمؤلَفلهذاالثانيالرئيسالقسم

ضذخصوصَا،الوأقعة،الهجومحملةيخدمالقسمهذا.أخرىأسفارمنأخرىباستشهادات

علىعلامةالشزسعملهماعتُبرمباشر.غيربشكلوالصادوقتينالحاشمولتينضذأيضا،الفزيستين

معهاستجلبالتيالنهايةمنفصاعدَا،الاَنمن،الأخيرةالدينونةقبلللتاريخالأخيرةالحقبةأقتراب

كفهم.أعدأ!لهمعلىللأسانتينالنصر

الأؤلالقرنمنالثانيالنصففيكتهاإنجزتالأقلعلىمخطوطاتثلانةالعملهذامنلدينا

أعمدةستةمنأجزاءحفظتكاهأ74الخطوطمن.6891العام.لM.اول5*!س!اونشرها..مق

خمسةعلىوالحصولجمعهافيمكنكاه،أ74الخطوطمقتطفاتمنتبقىماأفا.العملبدءمن

يتابعآنهالحطولحسن،المؤلَفمنالأوسطالقسمإلىويتنتمينصئيا،ل!صلاحوقابلةمتلاحقةأعمدة

منإلأاقسامتبقفلمالعملمنوالأخيرالثالثالقسممنأقاكاه.أ74فيألمحفوظالنصنمحتوى

Annetteأنهتهاالتيالأطروحةنتائجهيهذه!.178الخطوطفيالأخيرينالعمودين Steudel

.4991العامصدرتوالتي

المحوينممِدراش

السفرشخصتاتذلك،تحديديمكننامابقدر،التكوينلسفرالخضصةالفقهتةالمقا،تهذهتتناول

منهايحفظلم،4الكهفمنالمؤلَفهذامنواحدمخطوطإلآهناكليسحصرَا.التوراةمنالأؤل

يبقلم.اللفافةمنالختاقيالجزء،الأرجحعلى،هي،متلاحقةنضيهَأعمدةلأربعةالعلياالأقسامإلآ

تبقلمالرأبعالعمودومن.الأولىالسبعةالأسطرمنالأخيرةالكلماتإلآالأعمدةهذهأؤلمن

إلىواحدمنالأسطرالثانيالعمودومن.،الأولىالثلالةالأسطرمنالأخيرتينالكلمتينسوى

كاملةاربعةإلىواحدالأسطرالثالثالعحودومن،سبعةإلىستةالأسطرمنوأجقاء،كاملةخمسة
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سبعة.إلىخمسةالأسطومنوأقسام

يردثتمعيسو.إبن،عماليق،3612:تكوينمنباستشهادالثانيالعمورفيالمحفوظالنمنببدأ

وعدهمايحسبنهائيا،يمميفنى)ولكنه،يفنهولم)فقط()الملك(شاولضربهالذيهو!هذا:يأتيما

)إلىكتها(الأرض)علىالسماءتح!عماليقذرتةمنالذكورسألحدالأيامن!ايةإفي:موسى)القَه(به

ألاثنييعقوبلأبناءتفسيرَتاتعدأدَأ"يعقوب!بركةعبارةتستهلهذا،بعد14(.:17)خرالأبد،!

ذقهم.أولمدحهمأباوهماستعملها،أقوالاعتمادهنايجري3.27-94لتكوينمطابقَاعشر،

هوماكلهذاداود،بيتمنالاَتيبالمستاالوعد9،01:تكوينتفسيربحسب-بيهوذاويرتبط

العمل.هذام!لنامحفوظ

J.لأنوذلكالاباء6،إبركةالعلميئالبحثفيالعملهذايدعى .M Allegroعندماسقاهـهكذا

لهذاالكاملالنمننجد.فقطالثالثالعصودنصتمضمونإلىالتسميةهذهوتسخند.5691العامنشره

Michaelدالأوأئل"،والمسيحيونيسوع9كتابفيالمؤلف Wise j Robert Eisenmanإطارفي

إلىتنتمي.تشويهدونمننقلالنحنيكونأنفينشلثلكلننا!للتكوينتجميعئا"عملاَيسقونهما

الأعمدةإقيألاَخروالنمن،الئالثالعصود!أمنسبعةإلىواحدالأسطرنهاياتالتكوينمدراش

أَخركاتبيكونأنيرتجح.آخرمخطوطمقمأخوذَانضاذلكيتقذمماكانكتماستةإ.إلىأربعة

حزنقلهوالمنصتهذاالمدراش.عنومضمونًاشكلأحالا،كلفي،يختلفالذيالنعن،آلفقد

اليوبيلات.لكتابمشابههنا،مَزوئمولماالتقويمتةبالتواريخخاصناهتماممعالتكوينلكتاب

كانرتمايومَا.؟36منالمؤلفالقديمالكهنوتيئالشمسيئبالتقويميلتزمالعرضهذاأدط!اللافت

بمدواشلهعلاقةلاأن!الأرجح.للأسانثينسابقةفترةإلىيعوداليوبيلات؟ككتاب،العملهذا

التو!اة.منالأؤلاالسفرمنموضوعاتيتنا!لالذيالتكوين
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نبياءلأاسيرتفا

شخصياهوكان!ا.م.،001حوألىللأسانتين،ليليئالإسرالآنحادالحقمعتمأشس!عندما

الأخيرةالتَهرينونةمناجاقىيبين،المعالمتاريخمنالأخيرةالمرحلةفييعيشونبأنهممقتخعين6لباعهو

اعتقد!ماوأبحيثأ،جاقريبالخلاصإلىالتحؤلهذاأناعتقدواإنهمحئى.الخا،ص!من!ظهور

عندهمللجماعةنظامأقدمفيهذاعنوعنرواالظهور،علىأوشلثقددأودبيتمنالذيالمستابأن

(QSa)البوكةنظاموفيا (.1Q)؟ث!الليتو!جيئ

قطينطبقلم،السابقفيالكتابئينللأنبياءالقَهأوحاهماكا!أن،الحقمعتمذهنإلىتباررفقد

يأالتاهـيخ،منالأخيرةبالمرحلةتتعثق4التَهمننبوءاتفهيولهذا.لرمنهمالخاضةالظروفعلى

آلفهاالتيهودايوتمجموعةأناشيدفيالمعقمربطألاعتقارلهذاتطبيقَا.فيههويعيشالذيبالوقت

.يوناتانإلىالموتجهإرشاد!فيهذارأيهيخجقى.أتباعهوقدربقَدَرهـالخاصنكثيرةنبوتةأقوالأ،بنفسه

الحاضر.أحداثعلىينطبقمافيهالوجد،المقذسالكتابفيالأفبياءأسفارالمرءقرأفلو

معئمإلىصرأحةقموأنمكتشفاتإلىالعلأندحبقوقتفسيرينسمبهالذي،النبوقيالفهملهذاكان

VII,j5-4,01-17)الحق pHab II،،الأسانتونبهتألرفقد.تلتالتيالأحداثعلىقوقيتألير

الخاصنزمن!ماعتبروأالذين،الأولىوالمسيحتةوشحوع،المعمدانتبناهـيوحنا.وجودهمفترةطوال

الجديدالع!دأسفارفي.الكتابتينللأنبياءالقديمةالنبوءاتعليهاتنطبقاليَالتاريخمنالمرحلةتلك

ذلك.علىتحصىلاأمثلة

كانتفقدالحاضر.بالواقعالمرتبطبمعناهاالكتابتينالأنبياءأسفارأحديفهملمالحقَمعقمقبل

آنهاعنهاالأنبياءأعلنظروفَا،يتوقعونالناسوكانالبعيد.المستقبلإلىبإشارةتفسرالأنبياءاقوال

عينهالوقتفيوهو،حاضرهمآنهعلىالأنبياءوصفهزمنفييعيشآنهالمرءيدركأنأقا.مستقبلية

الحق.معتممعإ،ينشألمأمرفهذاالحاضر،ذاكمعبالمقابلةمستقبليئ

لأ9لأ
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القريبةتوقعلالهبعدتحققتقدتكلنلمطبيعتة،ميتةق.م.011حوالىالحقمعتمماتعندما

أتباعه،عندالتفكيرعملحاتحركالذيالأمرالمستا،وقدومالخلاصوزمنالأخيرةالدينونةعن

العالمتاريخمنبكاملهاالأخيرةالمرحلةوصفوأقدالكتابتونالأنبياءكانإذاجديد.توتجهفيففكروا

لهذهالدقيقالموعدتحديدعلىتساعدمعطياتعلىكتبهمفييعثرأنمنبذفلاتفصيليئ،بشكلل

.الأخيرةالدينونة

الأخيرةالدينونةزمن

النتائجللأسانتبنأخوىومؤتفات!ح(،،1)6-05(.مقهـأ"السنة)حوالىدمشقكتابيُظهر

Y'4أالسنواتربطوأفقد.آنذاكإليهاتوضلوأالتي . Jينبغيكانوالتي،ه:!حرقيالفيالمذكورة

حتى.(،مق58/6الأالسبيبدءمنالممتذةبالفترةبامظة،ديونَاخلالهايحملواأن6ليلإسرلبيت

حسابلألهمأخطأ!اقدالأسانثونيكوذأنمهماليس.(..مق017)الئالثأونياسالكهنةرئيسمقتل

أفضلف.م.(،الثالثالقرنأنهايةديميتريوسعينهالخطأفيوقعفقدسنة.وعشرينسبعبحوألى

بسبعالشخصيئ!وقتهالسبيبدءبينالفرقكذلكح!سبوالذي،الوقتذللثقياليهودالمؤرخين

تنت!ي093ادالسنوأتكانتالفترةتلكمعطياتبحسبأليوم.نحننعمقدتماأقلسنةوعشرين

اللاحق.التا!يخعلمفيإلآالخطأهذأيصخحولم..مق175العام

؟59أي،السبعينوالأسالعالسنوئة،ه:4حققيالفيهـ93العددبينالأسانتونوققذللث،بعد

الأنبياءبفضيل..مق75السنةفيالمستقبلتةالأخيرةللدينونةالنهائيئالموعدوحذدوأ9،داثيالفي،سنة

هذامنشزيرهوماكليمحولم..مقهـ17العامالأخيرةالدينونةالتَهيبدألملمازاأخيرًأ،عرفوا

العالم.

قضاهاالتيوالثلالينالثمافيالسنواتطتقواآنهمالأخوى(التفسيريْةالحساباتهذهنتائجومن

تثنيةبحسب،المسئحينهالرجال9كلموتوحتىمصرمنخروجهمنالصحرأءفيتائهَاإسرائيل
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ق.م.07السنةوحتىالحقمعثمموتتاريخمنذسنةأربعينيقاربماعلى2،14:الاشتراع

DC,17-13(XX),1أيضاأنظر(رثلا-33,XIX).حتىللأسانتيناللاحقالوجوديمثلبهذا

منالخروجمنسنةلأوبعينالصحراءفي7ليلإسرتنقلالخلاصزمنوبدءالمستقبليةالأخيرةالدينونة

المباركة.الأ!ضرخولوحتىمصر

يزالماالموعدهذأكانالطريقةبهذهالمس!قبلتةالأخيرةالدينونةموعدالأسانتونحسبعندما

فكرقدأحديكنلمنشاطاتفو!احزكتالجديدةالمعرفةهذهلكن.سنةثلائينعنيزيدبمابعيدَا

الوقت.ذلكحتىبها

"فيجداملموسبشكل،اللفافاتإنتاجعبرليتتموجُقزت،قمرانمستوطنةلحططتجهةمن

منلكلتكونأنمنبذ،كاقالإمكانوقدر!الأنبياء.التوراةدراسةعلىالتركيرالصحراء"،

والأنبياء،التوراةفيالمُتجلتةالئَهإرأدةإلىتمامًاللتعرفالفرصة،كثيرةأ،فًايعذونالذين،الأسانجين

يحظىأنينبغيوكان.القريبةالأخيرةالدينونةفييسقطلالكي،ذلكحسبلموميومَاحيلألهوينظْم

.هذهالاستعدادلإمكانتة،الأسانيينغرارعلى،7ليلإسركل

ايأنبياءأقوالسبرالأساستةفكرتهذلك،قبلمعروفَايكنلمجديد،أدبيئنوع،أخرىجهةمن

أقداركلولاستنتاج،العالمتاريخمنالأخيرةالمرحلةأحداثإلىللتعزفبالعكصيلالكتابيين

الخلاص!.زمنوفيالأخيرةالدينونةوفيهذا،الأخيرالزمنمرحلةفيالمشتركين

أو،مقاطعفيأمانةبكلالنبوقيالسفرنصن،الطريقةب!ذهوضعتالتيالكتابتة،الأعمالتعرض

المفسيريةالمقاطعتبدأغالبَا،ب!التفاسير".الأعمالهذهإلىيُشارلذا،.بشروحاتوتتبع،بأيةآية

،"Pescharim"أيضاالموتَفاتهذهتُسقىلذا،التفسير".،الشرحإأي،"percher"االعبريةبالكلمة

بيشير".)طريقةفتسقىالتفسيرتةطريقحهاأقاالتفسير"،!كتبأو

!!أ
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تحويثلانةأومخطوطان،العمومعلى،وثقة.النوعهذأمنللأنبياءتفاسيرثصانيةالأسالئونآلف

عينهالنصَتحويأجراءالإطلاقعلىيوجدولم،أقسامإلآمنهايبقلماللفافاتلكق.ذألهالتفسير

تحويلفافاتثلاثمنالمزأمير،وتفسيرالئانيإشعياءتفسيرفيكصانجد،أشاهذاسببمرّتين.

منوأخرىالوسطىالنصوصمنوأخرى،الأولىالخصوص!منأقسافا،عينهالنمنمضمون

.الأخيرةالنصوص

أكمشفتالتيعشرالستةالخطوطاتأنقمرأنفيالمتخضصينالباحثينعندسائدَاالرأييزالما

الخطوطاتهذهتكونقدمختلفًا.مؤتفَاعشوستةإلىتعودللأنبياء،تفاسيرتحويوالتي،قمرانفي

هذهفيذأله.الخطوطأيخزالذيالكاثبآلفهاتحويهاالتيالمولًفاتأنأيأصلتة،مخطوطاتكق!ا

تأليفها.تاريخمعطياتذأتهاهي،الخطوطل!ذاالقديمةالخطوطبعلمالختضةالمعلوماتتكونالحال

تصحيحإضافاتعلىالأنبياءتفاسيرمخطوطاتمنالكئيريشتملخطأهـ.أثبتالرأيهذالكن

سهوَاقفزالناسخلأنحصلتإهمالاتعلىتحتويكماالأمر.بادئفي،الكاتبأغفلهماتضيف

يقومكالتيالنموذجتةالنشاخأخطاءهيهذه.لاحقنصنفيمماثلةأخرىإلىمانمقفيكلحةمن

المُساءالهامشيةكالملاحظات،شكلتةعديدةنتائجهناكأنكمانضا.ينسخعندما،اليومواحد،ككبها

النُسخألنبالمحتوىتتعققخصلألصوتبتنأصليا.!ليسنسخةالخطوطأنعلىتدكوالتيفهمها،

فقدواحد:استثناءهناكد!مًا.ذأثهالمؤلَفإلىتنتميلنبيمحدَدِسفرتفاسيرمنالمتوفرةالعديدة

لإشعياء.مختلفانتفسيرانكتب

أقاق.م..الأؤلالقرنبدءإلىإشعياءتفسيرعلىيحتوياناللذينالخطوطينأقدميعود

ولذا..مقو.083بينماأنجزتفقدالأنبياء،تفاسيرعلىمَحتويالتنكتهاالأخرىالخطوطات

Barbaraالكاتبانيذعيهمافيجدتةمنليس Thiering!أRobert Eisenman/عندما

وشموع،المعمدانيوحتازمنمنأحد،لامنهاليستخرجاالقديمةالتفسيريةالمؤتَفاتمذهيستعحلان
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فقطق.م.07حتى017السنةهومعاصر،هوئماالتفاسيرهذهتقذمهماكل.الأولىوالميحتة

.م.ق05حتىأخرىأحداثَاأيضائتضقنوحبقوقناحوم،هوشعالأنبياءبأسفارالمتعققةالتفاسير

تقريئا.

شعياء+لأؤلالتفسيوا

501السنةحوالىالتفسيرهذاوضعإشعياء.سفر،الأسانتينلدىللأنبياء،الأقدمالتفسيريعالج

أنهذايُظهرللمصدر.ذكرمعللأنبياءأخرىأسفارمنعديدةأقوا،التفسيريةالمقاطعفينجد..مق

نجد،.ك!ذهأساليبأيضانجدحيث،الميدرأشيمطريقةمنانطلاقَاطُؤرتللتفسيربيشارمِطريقة

الخطوطان.معتيئنبوقيكتابمعالجةفيآخرينأنبياءإلىالإشاراتمنالنوعهذااللاضةالتفاسيرفي

4همامقتطفاتشكلىعلىالمؤ:لفهذالناحفظااللذان pescher Jesajacكا

4و pescher Jesajaeكا

الذي،الأسانتين6تحاديتخللمخاضة.مسألةلإشعياءالأؤلالتفسيويعالجالمحتوىحيثمن

عنمزةإسرأءليل،لكلالوحيدالشرقيباعخبارهـالتمثيل..مق15،السنةحوالىالحقمعقمأ!سْسه

تنظجمئاجزعَ!إلآليسواأئهمالأسانتونأدرك،وجودهمعلىقرننصفبعدلكن،الادعاء.هذا

الدينونةعنتفصل!مالتيالثلانينالسنواتفييتغتر،لنالوضعهذاوأن،آنذاكاليهودتةمنصغيرَا

منأخرىمناطقوقيومصر،وسورية،النهوينبينمابلادثني،يعيشوناليهودمن85كان.الأخيرة

لم،اليهوديةفيحتى.الأسالئينإلىوالانضمامالوطنإلىبالعودةاهتحامأقيهؤ،ءيُظهرلم.العالم

مستعذينا،خرينالسكانمنكبيرةوأجراءالسياستونوالحكاموالصذوقئون/الفزشميون،يكن

الأسانتين.6تخادفيللانخراط

منالإحصاثتهْالناحيةأخذناإذاسقط،قدبكامله7ليكإسربتصثيلالأسانتيناذعاءفإنوعليه

تاريخمنالأخيوةالمرحلةظروفدئرالقَهأن،نظوهمفييؤكد،إشعياءسفرنعنأنإلآالاعتبار.
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الصحيح.الطريقعلىباستمراركانواالأسانتينوأن؟الشكللبهذاالعالم

كانتالتياليهودتةالفرقكلالتفسيرهذافيوتذكر.بفصلفصا،إشعياءسفرالعفسيرهذايعالج

منوكذلد6ليل،لإسرالحقيقتينالممثلينباعتبا!همالأسانتونق.م.:أ".العامحوالىموجودة

فقد.الشمَاتليهودالمتنؤعةوالمجموعاتوالحكام،والمذوقتين،الفزشحتينمنالذَمشيئةخالفوا

تمافماالأخيرةالدينونةفييُلعنواأنمنبذلاكان!لذاوثنتة،بيئاتمعالأخيرونهؤلاءتكتف

الأتم.الأرض،اليهودتةفيكالخاطئين

ليبزر،وأشملهاالأنبياءأسفارأهتميتناولفهو.دفاعيئمؤقَف،الواقعفي،هوإشعياءتفسيرأنيبدو

عنوليدافع(إسرائيللككالوحيد!نالشرعيونالممثلونبأنهمالمطلقالأسانتينادعاء،نتلألجهعبر

تبشيرية.بنشاطاتقطالأسانجونيقملمءالوقتذلكقياليهودغالبتةتحفظحيالا،ذعاءهذا

عبرالقَهأعلنهماأنغير.الأخيرةالدينونةقبل7ليلإسرمناكبرجزمالقَهيكسبهمأنانتظرواولكئهم

!حسب،الوئخيةليسلقَه.اَخرمخططَايظهر،التاريخمغالأخيرةبالموحلةيتعققمافيإشعياء،النبيئ

.الأخيرةالدينونةفيل!بادةأياللًه،لغضبعُرضةكانتإسرائيلىأغلبحةأيضاولكن

دشعياءالثالَيالتفسير

"4الخطوطاتفي،مقتطفاتمنهحفظتوقد.م.ق07السنةقبيللإشعياءاَخرتفسيرظهر

Pesher Jesaja.فقد.الأقدمإشعياءتفسيوفيالتيتلكعنتمامًااَخرنوعمنهياهتمامانه

إشعياءسفرمقاطعالتفسيريتناول.الحدوثعلىالعالمتاريخمنالأخحرةالمرحلةنهايةأوشكت

!الأحداثالمباشرةالحاضرحالةإلىالتعزفمنتُمكنالتيتلكوخصوصَاترتيبها،بحسب

الوشيكة.

أعداءمعالحدوثالوشيكةالأخيرةالدينونةحربإلىخاصن،بشكلألمحفوظة،الأجزاءتشير
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وأعادواالأسانيوننقحهاالتيالصيغةمعالوصفيتشابهبعد.مافيالمنتصرالمسيادهالىإسرائيل

الفزشمتين.دهالىالمعتيدةالدينونةإلىأخرىمقاطعوتشير.الحربلقاعدةمسيانيئبتأئيرصياغتها

الكتابهذايصلذلك،إلىإضافة.أورشليمفيحاليئشأنذووأنهمعلىمزتينيوصفونهولاء

Alexandra)الملكلةحكمبدءإلىمؤة،لأؤلتاريخيا، Salomeيوحيالذيالأمر000.مق6-76لأ

العملهذامنأجزاءتمدح،الختامفي..مق.7و76بينالمحتذةالفترةفيبالتكيد،ظهر،العحلبأن

كقهالعالموأنعشر،ألائنيإسرائيلشعبلأسباطالوحيدالحقيقيئالعبادةمركرباعتبارهمالأسانيين

قريب.وقتفيب!ذايقزسوف

وصفنياميخاتفاسير

أدآغير4.وأالكهفانمصدهواحد،مخطوطانوصفنياميخاالنبتينتفسيريمنكلمنلدينا

يتناولالمالتفسيرينهذينأننعرفأنالممكنمنرالماولكنا.جاقليلةالأ!بعةالخطوطاتبقايا

07السنةقبلالصاررينإشعياءتفسيريفيالحالهيكماكييرة،مقاطعفيعالجاهبل،آيةآيةالنصن

المؤتفات.تلكفيكحانسبيامقتضبةالتفسيرتةالمقاطعفإنوكذلك..مق

هذانبوعاتطنقميخاتفسيرأنإلآالتليلةالأقساممننستنتجأنيمكننالا،المحتوىحيثمن

يدو.الوشيكةالأخيرةوالدينونةالأسانتينعلىوتارةالماضيفيوأعدأنهالحقمعتمعلىحينَاالنبي

تجاهمتحقظينبقواالذينأولثكاليهودتة،لسكانالتَهعقابخصوصَا،،تناولصفنياتفسيرأن

الأساليين.

ميوالمراتفسير

تلئه،القانونيئالنمنبترتيباخخارا،بلللسفر،الكاملالخعنيُفشرأأوإشعياءتفسيرايذكرلم

تجاهله.فتتمالباقيأقا.الخاضةالتوضيحتةأهتماماتهماتطابقالتيالفقرات
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!"4وطكاأئلاثنسخفيالمزاميرتفسيرحفظالمزأمير.العملهذاكاتبيعالجالنحوهذاعلى

ذلك،بعدمباشرة،وتناول27بالمزموربدأالكاتبأنالتفسيرهذامنالمحفوظةالمقتطفاتتبتن

هذاأنالمؤكَدمن.أخرىمرأميربعدهاأ!بينهاورتماأآ9و0،668المراميرتبعتثتم.54المزمور

عدو،يناوسإسكندرالمللثحكمفترةخلال،الأرجحعلى.؟.مق75السنةقبلأيضاصدرالعحل

v')الفزيستين '\-t rمق..).

أوصافتحمل.ثلانةزمنيةمستوياتعلىالمرأميرتفسيوشووحاتتتحزك،المحتوىح!ثمن

وفي.الماضيإلىإشارة"،الكذبو"رجليوناتاقالشزيرالكاهن،الرئيسينوعدؤيهالحقمعتم

الدينونةعندالمستقبلى،فيالحاضرءإلىإشارةالسياستينوالحكاموالصذوقتين،الفزشحتينأوصاف

الأسالتوقهوالتفسيولهذأالرئيسالاهتمامولكنكقهم.الجناةهؤلاءيعاقبسوف،الأخيرة

خصوصًا؟المستقبليئالخلاصزمنفيأجرهمويصف.لقهالحالتةأمانت!مباعتباريصفهمإذ.أنفسهم

أ.جثدًوصفَا37،الخلاصمزمورتفسيرفي

المؤشسمينالأسانتينالأعضاءإلىتنتميكانتمجموعاتسبععنبمعلوماتالعمللهذاندين

وكذلكالمقذسةالأ!ضإلىالمحيطةالوثنتةالأرضمنهؤلاءعاد..مق515السنةحوالىللآتحاد

يونانانالكهنةرثيسإلىفعلأوتجههقدالحقمعتمآلفهالذيالإرشادأنالتفسيرهذاعبونعرف

/,O1-1)9-8المُرسلعلىللاعتداءواستفزه iv4ةQpPs)فيصفهاالمباشرةا،عتدأءهذأأسبابأفا

Q,4-8(pHabلاحقوقتفيحبقوقتفسير XI)معتمموتبينسنة،الأربعينمذةن!ايةإنإ

لمالأفعالهأيضاققصىأنيجبذلكقب!!الشيء.بعضبعيدة.،.مق07العامالأخيرةوالدينونةالحق

المقذسةالأرضفي،وثنيئتأئيرتحتالحاصلةالبشعةالعنفأعحالأيلفَهإ،المعادية

8-6;11،01,1-4Q pPsa)قضاةسيكونونبل،الأسافتونيُعاقَبلنالعتيدةالأخيرةالدينونةفي

12Q4,pPsa-11)العالمبقيةعلىحكمهفيالتَه ,01-1 IV)فيبولسالرسولقالهماهذايشبه

،.r-أ6:كورأ)المسيحتين
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الأخيرةالدينونةتأحْر

واستمزت.افنتَظرةالأخيرةالدينونةتبدأأندونمن..مق57السنةمرت

andra SalomeلأAleأموهممنحيرةفيالأسانتونوكانجتذا.الفزشمتينوضعوكان،الحكمفي

منصحيحمنهااستنتجوهالذيالأخيرةالدينونةوموعدالأنبياءأسفارتفسيرهملكقما.حذإلى

خططه؟الثَهكترهلأو؟الحسابأخطأوافه!!.شكدون

معوالمضكالجليئالواقعهذاإلىدا.م.هـهالسنةحوالىوضعالذي،حبقوقتفسيريستند

VII,8-7)الأنبياء6أوردهماكلكثيرًابالفعلمتجاوذةتمتذالأخيرةالزمنتةالمرحلة"بأنالتحديد

pHab)اللًه"أسرارجهة،فمناللغز.لهذاحلآًيشكلاأنيمكنسببينالتفسيرهذاويذكر"أ

أنيمكنأخرىجهةومن.البشرتةالمعوفةتفوقأعماله؟S(,VII)دومَا!مدهشة حبمَوقمنيُستنتَج

الدينونةفي،بالهلاكعليهمالحكمليجعلالأشرأرعندالخطاياحمل"يضاعف!أنأرادالئَهأنْأ2:4

إضافتةزمنتةمذةالأمرهذايقتضيأنالبدهيئومن.(VII,15-)16ن!ائثا،الوشيكةالأخيرة

تمااممثرالأخيرةالفترةإطالتولئن(.Yأ-6:ر!لأانظرالخطاياا!تكابلإمكانتةالمجاللإفساح
146لو45sot-24:متى)أنظر(VII,.127"ينبغي 42- :1Y/سبقالتياللًهمواعيدأنإلآ

،.VII,)14-12تتغترلنبالأسرارالمليئةبحكلصتهالخطةحسبفحدّدها

موعدعلىفترةانقضاءبعدبالأنبياءالمتعئقةأبحاثهمتكثيفإلىالأسانتينالاعتباراتهذهدفعت

هذهنتيجة.التفسيرفيتصؤرهمصخةويوكدواالتأخيرأسبابليسخنتجوا،المحسوبالأخيرةالدينونة

الأعمالمنغيرماعنتختلفوهياَخرين.لأنبياءثلالةتفاسيرهيلناحفظتالتيالجهود

ثِلاث.نواحفيالتفسيريه

إلىاللجوءمع،آيةآيةالنبويهالكتبتتناولصارتالجديدةالخفاسيرهذهأنهوالأؤلا،ختلاف

المرامير.تفسيرإلىبالنسبةحدثماتشبه،تفسيرتةتفاصيل
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أحدتنبؤاتأنعلىفالبرهانانتقائيا.لا،كاملةتعالجالأنبياءكتبصارت،أخرىجهةمن

الأخيرةالدينونةأنْعلىبرهانأيضاهو،العالمتاهـلخمنالأخيرةالمرحلةعلىفعلاَانطبققدالأنبياء

طويلاً.يتأخرالنالخلاصزمغوبدء

هناككانتإذاماليرواالأنبياءكعاباتيتقصونصارواالكتابأنفهوالثالثالاختلافأتا

أحداثبعضعلىالتعليقفيجريق.م.07العامبعدإلآفعلئاتتحققلنأحداثإلىإشارات

موعدفيقطليتحققيكنلمالأنبياءأعلنهماأنأيجذَا"،قريبزمنإقبلحصلتإنهابالقول

سابق.

تفسيرهوشع

النبوفيالسفرهذامضامينأننعرفبأنهوشعلتفسيرمخطوطينمنالقليلةالبقايالناتسمح

الحشمولئينالحكامدمالىأورشليمهيكلفيالخاطئةالطقستةالممارساتليألى،الصذوقئينإلىتشيو

الأخطاء،هذهعنليحاموايهمكُررالذينباعتبارهمأيضالفزيستونويذكو.ذلكعنالمسوولين

-1V)6سالومةألكسندرةالملكة؟لامل!مكانتالتيالسلطةلكن vانتهت.قد.م.،ق

تشيرآن!اعلىالتفسير،هذافيقوقيإ،أسدشبلمثلى6ليملأفرإني!إذاَ،ا!5:هوشعتفشر،ية

تقليدئافمراننصوصفييشيرليموأفرالشرير،،6ليم!بأفرقوثة"ضربةإأنرلالحاليئالكهنةرئيسإلى

الذي.(،.مق)67-63الثانيأهـسشوبولسإلآهذاالكهنةرئيسيكلونأنيمكنلا.الفزشحتينإلى

السلطةمنجرّدهمويذلكأليهوديه،فيالسياسيْةالمركزتةالهيئة،الشو!ىمجدسمنالفزشمثينطرر

!بماروما،إلىكسجينوأخذوه..مق63العامالثانيأرششوبولسأقالواالرومانألنئوبما.السياستة

"،وجيرةفترة"منذالفزيستينمنالسلطةينتزعأناستطاعإذمركزهفيهوشحعتفسيرفييزالطماآنه

الكهنة.!ئيسالثانيأرششوبولس؟لامفيوضعهوشعتفسيوأنيعنيهذأ
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ناحومتفسير

التفسيرقيالعملإنه.ناحوملسفرتفسيرَاتحويتقريبَانصفهاحُفظلفافة4الكهفإلىتعود

منسالمةبقيتاليهودتةأنْنعلمهكذالناءحُفظتأشخاصأسماءأجراءفيهتردالذيالوحيد

-164)175أبيفانسىالرابعأنطيوخوسالسلوقيئالحاكمبينالواقعةالفترةفي،المعاديةالقوىاحتلال

01..مق6-')أورشليمعلىالأؤلالروماقواستيلاء.(،.مق

Iالاعداءأقفيفتمثلالفترةتلكفيظ!رالذيالوحيدالخطرأما للملكلداخلتين الحشمونيئ

ديمتريوسالسلوقيئالمللثق.م.09السنةحوالىاستقدموا.م.(قأ-r.76)يناوسالإسكندر

ضربةيناوسالإسكندرضرب.المكروهبملكهمل!طاحةقؤأئهمع.(.مقAV-4)5أفكاهـلوسالثالث

غتر،أورشليممدينةليحتلٌالفرصةمنالاستفادةذلكبعدالثالثديمتريوسأرادوعندما.قاسية

منالسلوقيئالملكطردفيفلسطينلي!ودالمخحدةالقوىونجحت،سياستهمالداخليونحلفا،ه

أورشليمفيبالنصرالاحتفالفألناء.واردةترالماكانتحصللماالانتقامإمكانيةأنإلآ.الأ!ض

وهموصلبهمالدأخلفيالسياسيينأعدائهمنهـ8"بالقبفعلىينا!سالإسكندرأمرالمُقشَمة

أحياء.

Bellum,1)89-88بالتفصيلكتههذاعنيوسيفوسيخبرنا Judaicum

Antiquitates,13)383-372)jالإسكندرأعداءأن،ناحومتفسيوعبر،الأولىللمزة،ونعلم

4Q!3ل81-2الفزش!تينمنكانواالسياستينيناوس pNah)،عنيوسيفوسأخفاهالذيالأمر

الفزشمتين.مننفسههولكونهقرأ!ده

أَنذاكأليهودتةفيالسياستينللحكامانتقادَااخاصتبشكل،ناحومتفسيريرض،ذلكإلىإضافة

الثانيأرشمتوبولسيدعلىمنهمالسلطةانتزاعذكرويعاد.والفزش!يْينللصذوقئينوكنلك

(8-6(11،4-3,4QpNah).الذين،والبطالسةالسلوقتينيعودوالمإسرائيلأعدأءأنهوالجديد
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الثانيالتفسيرإلىوصو،ذلكقبلالصادرةالأسانتةالأعمالكلوفيالحربقاعدةفييذكرون

الأولى.للمزةوذلك،الرومانبللإشعياء،

عليهاقضيإسرائيلقيالملكتةأنفهي،ناحومتفسيرفيقريبزمنمنذفيتمتالتيالحادثةأتا

44Q-33،لألم) pNah).36)العامالثانيأهـسشوبوالسعلىالقبضإلىواضحةإشارةهذه

الكهنة!ئاسةفيخلفه.وترحيله،والملكالكهنةرئيسوظيفتينفسهفيجحعالذي.م.(،ق

ظهوقدناحومتفسيويكونبهذألليهود.ملكهناكيعدلملكن.(..مق3")63-الثانيهيركانوس

.م.ق63السنةبُعيدتمامَا

تفسيرحبقوق

الفترةإلىبوضوحيشارهخاالأنبياء.تفاسيرمنالأسانتونوضعه!آخرحبقوقتفسيركان

الكاتبوحاضر.(،.مقلأ"أالأخيرللدينونةالمحسوبالموعدبينالممتذةالمتوفعةغيرالطويلةالزمنتة

Q1,pHab)17فيهاالمككيرويتغ VI, _12VII).التحقيقأدن،حبقوقالنبيئعبريبدو،لكن

سلبتالقد/حبقوقسفرمنآ28:الاَيةوتفشرالانتظار.يتطقبكاذكقه،الفَهلنبوءاتالكامل

فيالرومانبهقامالذيالسلبإلىتشيرباعتبارها!الآنالباقيةالشعوبتسلبكلذا،كثيرةشعويَا

النحاسئةاللفافةعبركاأ(pHabIX,2-7)..مق54العامجذا"قليلزمن!قبلأورشليمهيكل

هيكليحتويهاكانالتيالثووأتتقديرمن،سنةأ24مروربعد،التمكنتمقمرانفىِاكتشفتالتي

أورشليم.

التي،النعنل!ذأالوحيدةاللفافةتعود..مق54السنةفي،الحادثةهذهبُعيدحبقوقتفسيروضع

تأليفعند..مق05السنةحوالىإلى،Q1(pHab)كاملشبهبشكلوألمحفوظة،متوفرةزال!ما

بتوشعالعملهذأفييوصفونتقريبَا.سنةالأرضفيالرومانوجودعلىمضىقدكان،الكتابهذا

تستعملالقَهمنعفابأداةحبقوقتفسيرهـلعتبرهم.ناحومتفسيرفيسبقتماأممبوبدقةأي،!تفصيل
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لمفالرومان.بإعجاببسلطتهميقزبلأعداء،حبقوقتفسيريعتبرهملاإسرليل.منالجناةضذ

مقاثلتهم.تنبغيأعدأءالأسالتينإلىبالنسبةيكونوا

الحقبمعتمالمتعققةالرئيسةمصادرنامنأواحدً،0591العامكاملاَالمنشور،حبقوقتفسيرزالما

هناك،الروماقوصفعنفضلاَلكن،..مق551حوالىالأسانتينأتحاربتأسيسهألمحيطةوبالطردف

الكلألب.بزمنترتبطأمور

الأسانتين،جانبإلىالفلسطينتةلليهودتةرئيسةلمجموعاتذكرالتفسيوهذأيحتويهماأهغمن

والصذ!قتين.الجديد"،"العهدوأعضاء،كالفرشمتين،الأسانتينعنمرتذينالتفسيريعتبرهم

IQإ!أ،)دا)01 pHab)الذينالأعضاءعددبحسبهذهـالجماعاتتسلسلالكائبرتبرتما

كانواأنهمصحيحئذكرون.منآخرهمالصذوقتون.حبقوقتفسيرتأليفعندإليهاينتمونكانوا

،حبقوققفسيرفيضلأهمتساقالتيالخهمإحدىمنقليلاَ.كانعددهملكنسياسيئ،نفوذذوي

سبقالقَه"أنركمالأنبياءكتاباتبسلطةيققىونولا،ملزمةكسلطةبالتوراةإلأيعترفونلاآنهم

1Q+أ)01-9أ"إسرائيللشعبه،الأخيرةالتاريخمرحلةفي،سيحصلماكلفي!افأوضح pHab)

لأسفارالخاصْةالسلطةهذه.الإلهيئالإلهامبفضل،)1(9-6)الحىمعتمإليهتوضلأنسبقماهذا

.حبقوقتفسيرإلىوصو،للأنبياءالأسانيةللتفاسيرأساسَابعد،مافي،صارتالأنبياء

الرومان

هذامنآخرمؤتفَاالأسانتونينجزلملماذا.،.مق75السنةبعدالمؤئَفةالأنبياءتفاسيرمننعلم

الدينونةبموعديخخعنمافيالتفكيرطريقةفيالتغييرذلكسببكان.حبقوقتفسيربعدالنوع

موقفهم6لباعهعذلحين..مق511حوالىالحقمعقمموتبعدذلكقبلحدثكماتمامَا،الأخيرة

.الأخيرةالدينونةقربمن

.م.ق07السنةبعدالواقعةالأحداثبوصف..مف63و67بينهوشعالصادرتفسيراكتفى
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فقد.حبقوقناحومتفسيريكلألباأيضابهقامماوهذأ.معيننبيئلنبوءاتالكاملالتحقيقباعتبارها

أهـسشوبولسالملكعزلمئل،أعصالهموبعض..مق63العامالأرضإلمىالروماندخولأناعتبرا

إلىالأنبياء.هؤ،ءلأقوالالكلاملالتحقيقأجلمنضرورتةكانت،أو!شليمهيكلسلبأوالثاني

الرومانأن،بوضوحأعلنوا،وحبقوقوناحوم،هوشعالأنبياءأنالتفاسيرهذهلواضعيبدا،ذلك

.الأخيرةالدينونةبدءقبللإسرائيلاللًهمنتأديبأداةآخرهمعمومَا

..مقf11العامالصادردإنيالسفرنظرةمند!مَا،،ينطلقونالأسانتونكان،الوقتذلكحتى

المملكةهمامصرفيالبطالسةوسيادةاوسوريةالنهرينبينمابلادفيالسلوقتينسيادةإنالقانلة

دانيالنظرةأنثبتفقدالآنأقا.الخلاصزمنوظهورالأخيرةالدينونةقبلوالأخيرةالرابعةالغربتة

علىأخرىغريبةسيادة!جودإمكانتةفيمشكلة!حبقوقناحوميتفسيركلألبايرَلم.مخطئةكانت

هذينلأقوالتحقيقهوالرومانوصولأنآعحلئاأعتبرابل،والبطالسةالسلوقتينمملكةبعدإسرائيل

ستستمزمسألةكانتبلالأمد،قصيرةتكنلمفلسطينعلىالرومانسيادةأنلضحآنهغير.النبتين

.أطوللفترة

الأمبراطورتةعلىالأخيرةالرابعةالمملكةفطتقوا.دانياللسفرآخرفهمإلىالأسانتونتوضلهكذا

علىواضحدليلف!وق.م.001السنةحوألىلدأنيالجديدةمخطوطاتإنجازأقاالرومانتة.

للجنونةومعهاالرومانئة،الأمبراطورتةانتهاءموعديحذدلدانيالىتفسيرفياشتوكوأالأسانتينأن

ذلكإلىإضافةلأانظر.م57السنة!ا،إسعرائيلخلاصزمنوظهورالأخيرة

Meyer491"،الجليلمنالنعبئ،داولا!4مLeipzig،فيالطبعإعادة"stadt I AV/!!25.صح-

التوتجههذاحصلكيفملموسبشكليُبتنأنيمكن،محفوظقمرافيئنعنأقيلديناليسلكن55(.

بعديؤثفوأ،لمالأسانتينألتهوالسلبيئالاستنتاجلكن.حبقوقتفسيرتأليفبعدالأسانتينعندالجديد

مكتشفاتمنأنيياءتفاسيرتحويبمجملها،مخطوطاتأنأيضاالغرلبللأنبياء.أخرىتفاسيرذلك،

نسبيًا.قليلاَكانالموتَفاتبهذهالاهتمامأذيعنيالذيالأمر.،.مق03إلىالاممثرعلىتعود،قمران
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يناوسالإسكندرالملكإلىموجهَة!نئة

حوالىقدرهاحافةطولل!اومرتعةصغيرةجلدتةقوسقمرانإلىالعا"لدةالأصلتةالوثلألقمن

44،الخطوطهذا.اليمجخيئالأؤليئالنصفإلآمنهايُحفَظلم،سم"ا IA،ربيعفينشرهفياشترك

AdaمعHananواء"Esther!3منكل2991 Yardeni،كتابفيأيضاجزثيامتوقروهو

صو!،.مع285-"27.ص،55)النمن"الأوائلوالمسيحثونإيسوع

يعودصغيرتسيحمزمور.،.مق59حوالىالجلدتهَ،القوسهذهمنالعلوقيالقسمعلىكُتِب

نضًاالمؤلَفلهذأالسفليئالقسمعلى،عينهالؤمنمنآخر!كلأدبأضاف.الأسانيئقبلماالرمنإلى

علىإتاهمهن!اينا!سالإسكندربالملكالأفبياء،تفاسيرطرازعلىهذا،التسبيحمرمورأقواليربط

أفكاريوس.الثالثديميتريوسالسلوقتينملكعلىانتصاره

قمرأنفييقيمالأسانتينمنواحدأراد.ناحومتفسيرفيأيضاذُكرالذيعينهالتاريخيئالحدثإنه

!الهيكلأورشليممدينةحمىيناوسالإسكثدرالملكبأنفرحهعغالإهداء،هذاطريقمنيعتر،أن

الخهنئةرسالةكلألبلدىالمكر!هينللفزش!تينالسياستةالهزيمةأدىوالأرجحالوثنتين.هجوممن

.للفرحآخرسببَاكانت

،يوناثانإلىالموتجَهالحقمعقمإرشادفيفظهوسبقكحا4الحشمونتينللحكامالأسانحينانتقادكان

ينتقدونفكانوأ.الكهنةرئيمسبوظيفة،ذألهالوقتفيأحتفظوا،الحكامهولاءأنعلىدومَامقتصرَا

أعداءعلىالنصرأنإلآ.التوراةضذهذ!وظيفتهمفييتصزفونكانواعندمافقطسياستينكحكام

تحفظ.دونمنالأسانتينأسعدإسرأءليل

أشرطةتثبيتبواسطةل!رسالجُهؤتآنهايتضحهذهالتهنئةرسالةعلىالموجودةالصور!من

مباشرةالملكمخاطبةلأسانيئممكنَايكنلمآنه،البدهيئمن،لكن.الصغيرةالجلدتةللفافةالإكلاق
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العليا.والهيئاتالمحفيئالشورىمجلسموافقةإلىيحتاجكانإذالطويقة.بهذه

لأن،متحفظةأكرتةثضةكانتآنهيُفتَرضللمُفكرين./الشورىمجلسفي،كانتالغلبةلكن

كعقوبةالصلبإلىتشيرالتوراةلكنأحياء.أناسبصلببالنصرأحتفالهأثناءأمريناوسالإسكندر

2123:)تثإعدامهمبعدللمجرمينمهينةإضافتة - Y.)Yفياستثنائئابالصلبالإعدامجارلئن

اختلفت،قمرانفيالأسالتينآراءأدطإلآأ(،كاا)VIYL,6-9الصلببواسطةالوطنخيانةحال

في.للكلمةالدقيقبالمعنىللوطنخونةمُعتبرينأحياءصُلبواالذينالثمانمائةالرجالكانإذاماحولا

أصلتةكوثيقةوصلتبل،العاقةالأسانتةالقيادةهيئةإلىقطهذهالتهنئةرسالةتُرسَللمحالا،أقي

.م68العام"؟الكهفإلىالمطافبهاانتهىالتيقمرانمحفوظاتفيالملفاتإلى

الأعيادبأيَامتقوي!ا

عدامابإكمالها،الأسانتونوقام؟الأسانتينقبلماإلىقموانفيالتقويمتةالمؤتَفاتأغلبتعود

Wisejنشو(324,4Qو!)323مخطوطينفيأقساممنهحفظتواحدَانصا Eisenman

مع/أ-25133.ص24،النمن)7دل"الأووالمسيحتون!يسوعكتابفيالخطوطينهذينمنأجزاء

صور(.

الأربعالكهنوتيةالعائلاتمنكلخدمةلبدءالأسبوعيةالتواريخ،عادتةبطريقة،النصنهذايدؤن

أقا.الخدمةأسابيعخلالتُقامالتيالتقليدتةالأعيادأيضاوتذكر.بالخدمةلهاالمسموحوالعشرين

الدقيقة.مناسبتهاتحديديمكنلاالتيالإصنافيةالأعيادمنفمجموعةالتقويمهذاجديد

هذهمنق.م.آ05السنةمنذبهاويحمفلالحاليئ،ال!هودقيالعقويمفيالإضافتةالأعيادهذهنرد

ذلكيظهر.الحشمونتونأضافهاالتيالأعيادهذهرفضواالأسالتينلكنخانوكا.أوالبوريمعيدالأعياد

.قمرانمكلتبةتمحتومن،البوريمعيدأساسأستير،سفروغيابالأسانيهالتقويماتمنغيابهافي
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بسيادةترتبطأحداثإلى،المحفوظةالأجزاءبهتوحيالذيبالقدر،الجديدةالأسانتينأعيادتستند

ق.م.(،)63-03الثانيهيركانوسالكهنةوبرئيسق.م.(،)76-67سالومةألكسندرةالملكة

النمت.فيأسما،همتذكرالذين/سكافروسإميليوس/وسوريةفلسطينفيالأؤلالرومانيئوبالحاكم

يوسيفيوس)أنظرالرومانيئالحاكمأيامفيحصلتااللتانالمذبحتانكانتإذامانعرفلالكتنا

54(14,t -97( Antiquitatesللأسانتينالفرحستبتا،نجهلهمكانإلىألكسند!ةالملكةمجيء!9و

إميليوسالحاكموظيفةزمنالأقلعلىيفترضالتمَويمهذأأنهوالاكيدالأمر.العميقالحزنأو

مااللتينالنسختينافدمتعود/أخرىجهةمن.م.ق62السنةبعدإلآيكتبلمآنهأي،سكافروس

وظيفته.فيفىالماالثانيهيركانوسكانعندماأي.،.مق35!05بينماإلىلنا،محفوظخينزالتا

.يسوعبرمنالتقويملهذأعلاقةفلاوعليه

الرسميةالتأديبلائحة

المقتطفات7لل"،الأووالمسيححونيسوع9كتابفي،الأولىللمزةأثلا،وحكاEisenmanنشر

هذايعودصور(.مع7؟،274-ص.94،النمتاQ4,477للمخطوط!للأسفجذَاالقليلة

بسببادْبواالذينالمُسخلينللأسانتيناسصتة+نحةإت!ا..مق001للسنةالأخيرالثلثإلىالخطوط

الأنوأع.مختلفةخاطئةتصزفات

وأالمؤقتالفصلمثلعقوباتعنالمعلوماتأنإلآحالاتها.بحسبالخالفاتأنواعحفظت

كما.محكمةهيئةعنصاد!ةلأحكاممحضرًااللائحةهذهتكونأنيمكنلاولذا،هنا.تغيبالدائم

الأسانتةالهيئاتتفرضه"تأديب،،عبارةبلالإجرأعات،هذهعنللحديثعقوبة"9عبارةتستعمللا

)متىالمسيحتةالرعايايه،حقَانجدهالذيالأخوقيالتحذيربعيدحذإلىهذايشبه.بذلكالمولجة

:18-01A)(.للهيئاتمرجعًالشكونالمقابلالتأديبمعلهاسوابقلاالتيالخالفاتسخلت

قمرأن.منأسانتيناللائحةهذهتشملأنيرتجح.الخالفةهذهتكزرتماإذاالمسؤولهَ
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النتائج

حيثمنللدراسةوقابلةمحفوظةزالتماالتىِ،قمرانمكعبةتمحتومراجعةساعدتخا

أقا.للأسانتينسابقةنصوصعلىئحتويالخطوطاتمعظم.وأضحةصورةتكوينعلى،المحتوى

نسبتا.فقليلأسانيئهوما

للمسيحتينالمقذسالكتابيتألف،الحجمحيثمن.الأولىالمسيحيةمنقريبةالصورةهذه

حثىباستمرأر.إلي!اوعادوأالأؤلونالمسيحتوننسخهاالتيالقديمالعهدكتاباتمنالاممبربجزئه

135السنةحتىمالأولالقرنفيظهرالذيالقانونيئكيرالأدبالجديدالعهدكتاباتإلىأضفخاولو

الأوائلىاعتبرهـالمسيحتونمامجموعمن،الحجمحيثمنأصغر،المسيحيئالإرثهذايبقىم،

.أخنوخكتبمثل،الأخرىاليهوديةالكتاباتبعضإليهمضافةالقديمالعهدأي،المقذسكنابهم

بكاملهالقديمالعالمفيبسرعةانتشر!االمسيحتينأنالاعتبارفيأخذئاماإذاهذا،أهقتةتزداد

المعهدفيأناجيلأربعةوجود،المثالسبيلعلىهذا،علىيدك.مختلفةاهتماماتذلكأثناءوطؤروا

مؤتَفاتعنهاتمخضتمحتية،اختلافاتثفةكانت،المتشابهةالرئيسةالاهتماماتفرغمالجديد.

الأسانتونبقيذلك،عكسعلى.الجديدةالكتاباتعددريادةإلىأذىماعينهللنوعمختلفة

أيضالديهميكنولمالمسيحيينمنأكثركبيرحذإلىمتجانسين!كانوااليهودتة.فيمحصورين

بشكل،الأسانتونأهتغ.بولس!سائلمنعددظهو!فيالمسيحتةفيساهمتالتيالتبشيريةنزعتهم

منالعددهذاأَلفواالأسانيونيكونأنالمسخغربمنفإنوعليهالأنبياء.وأسفا!بالتوراة،خاصن

لوجودهم.الأولىالمئةالسنينفي،ورثوهماإلىإضافةالكتب

فيجديدهوماكلإلىالنظراعتادواللذينفقطقليلةتبدوالخاضةالأسانتةالكتاباتأنغير

البحثبدءمنذهذهـالخظرةأنتشرت.وضعوهالذينهمأنفسهمالأسانتينوكأن،قمراناكتشافات

.الأوساطمنكثيرفيالاَنالمسيطرةوهي،قمرانعلى
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القديم،العهدكتاباتهيالأسانتينتسبقالتيالوحيدةالكتابات،الرأيهذاأصحاببحسب

هؤلاء!لعتبر.قحرأنمكتشفاتقبلمضىمايامعروفةكانتالتيوالمنحولةالقانونتةغيووالكمابات

بعضبأسبقيةيقزونولاق.م.002العاممنتصفبعدإلآتظهرلمكقها،الأخرىالمؤئَفاتأن

فيكماالأدبيئاالنقدأوالخطوطعمروضوحذلكعلىأرغم!مإذاإلآالأسانتين،علىالكتابات

.دانياللكتابالقديمةالصيغبعضخصوص

تسمح،قمرانمكتشفاتمنجديدةكتاباتأقيلنعرف،معاكسبشكلالسؤالطرحناإذا،لكن

فيتدخللاتمامَا.هختلفةصورةتنتجوضعوها،الذينهمالأسانتينأننثبتبأنفعليا،اليوملنا،

.الكتابهذأفيمعظمهاإلىأشرنا،القليلةالكمَببعضإلآ،الحالهذهفيالاعتبار،

فياكتشفمابينمنوأحدَامؤلفاهناكأنيبدولاآنهفالمدهش،ذلمكفيالاَداءاختلفتمهما

الكتابانيكونأنطبغا،نستبعد،لا..مقالأؤلالقرنمنتصفبعدتأليفهتاهـلخإ"لباتيمكن/قمرأن

قد،الاشخاصلبعضالتأديبويمألحةالإضافتة،الأعيادعلىيحتويالذيالتقويمأي،الأخيران

العقور،أيبعد،تُنشرلمالتيالقمرالتةالمواذأنالموكدالأمر.وجيزةبفترةولوالتاريخهذابعدظيرا

الميلادقي.الأؤلالقرنإلىمنها،بجزءتعود،،الأشخاص6نحولوتجارئةبصفقاتتتعفقالتي7ليووالفو

لمأعصالإلىتعود،مدروسةغيرزالتماالتيالقمرانتِةالأجزاءبعضتكونأننسمبعدلاكما

.الأحوالكلفيكثيرَاليسهذالكن.،.مقالأؤلالقرنمنتصفبعدإلآتوضع

.ق54السنةفيالهيكلسلببُعيدوضعالذيحبقوقتفسرِيشكلإثبلاله،يمكنالذيبالقدر

الأسفارعلىكبيو،حذإلىالتركيز،تمذلكبعد.الأسانتونأنجزهالذيالأضرِالأدبيئالعمل.،م

كك.ذلكقبلصدرتالتيالأسانيةالكتاباتوعلى،للأسانتينسابقةأخرىمولًفاتوعلى،الكتابتة

نقصانًا.رلازيادةلا،يتغترلممضحونهاولكنباستمرار،وتنسختدهـسكانتالكتابا!هذه
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مدىعلىذلك،وبعدهيرودس؟لامفيالأسانتونأنجرهاالتيالأعماله،هذهفسخعدديدلآ

فعرفلاآنناييقىالأسانتين.منقليلعددأهتماماتبمعرفةإلآلنايسمحلاهذالكنبها.اهتمامهم

للأسانئ!نكانت!تماأعداد.وبأقي،المنطقةفيالأخرىالأسانتةللجماعاتتنسخكانتكتبأقي

جزئيا.ولو،قمرانلسكانكانتالتيتلكعنمختلفةأخرىاهتحاماتألاَخرين

قمرانأدىوهيا،عتبار،فيأخذهاينبغيمهقةناحيةثقة،قمرانفيالخطوطةالموجوداتلتقويم

النظربغفنق.م./هـ15السنةحوالىبعد،مخطوطاتهملإنتاجمكانَاللأسانتينمركزَ!قطتكنلم

تصللمآنهالبدهيئمنقمرأن،سكانلبعضخاضةدرأستةباهتماماتتتعققالتيالخطوطاتعن

مدنفيللأسانجينالعائما،ستعمالأجلمنلنسخ!اأخرىونصوصالأدبتةالمؤلًفاتإلآقمرانإلى

كمابات.منالأسانتونأنتجهماكك/بألضرورةهنا،يغيبلذاوقرأها.اليهودنة

كنبتماغابومامحدودًا.يبقىللقحرانتينالأدبيئالإنتاجأنإلآ،قمرانمكتشفاتكثرتولحن

للأسانتين."الرئيس)المسكنقطتكنلمقمرانأنللدحفعلىقابلكيرقوقيدليل
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نيَونلآساا-7
!!

الأسانيَينعنقديمةتقارير

أواسطفيالفلسطينتة،أليهودتةفيعاشت،يوسيفوسفلافيوساليهودئِالمؤزخوصفبحمسب

والفؤشمتونعضواصفأربعةعلىيريدونالأسالتونكان.مهقةفئاتأربعللميلاد،الأؤلالقرن

القرنبدءفيالفزشمتينعنانشقاقنتيجةنشأ!االذين،والغيورونالصذوقيونأتا.ألافستهَعلى

في،أساسبشكلوالصذوقتون،الأسالتونأقامفقط.مئاتبضعيعذونفكانواللميلاد،الأؤل

الجليل.فيفسكنواوالغيورونالفزشمتونأقا،واليهوديةأورشليم

تتاراتإ،9أو!حركات"مجزدغالبًا،يظنماعلى،هذهالفلسطينتةاليهودتةمجموعاتتكنلم

تسميةعلي!اصخترتماالجدد.للأعضاءمنظّصةقبولشروطلديهاثابتةمنظماتكانتبل

نعرفهالذيالنوعمنمدنتةأحزابهناكتكنلم،آنذاك.اليومنستعملهاالتيالدينتة"!الأحزاب

حاليا.

التلمودقي"الاقتصادأكتابهفيدافيد،بنأرييهليليئالإسرا،قتصادقيالاختصاصيئلحساباتوفقًا

7491(HildesheimlNew York.فييهودفيملايينسبعةحوالىهناككان"4(،41ص

عضوألفعشرام!شيافإنوعليه.فلسطينفيالمليونوربعمليونإلىمليودطمن!معاش.كقهالعالم

كان.السكانكاملمنبالمائةواحدحوالىإلآيشكلوألمالمهقةالدينيةالأحرابإلىانتسبوأالذين

إلىوثلاثةزوجةإحصائتة،لأسباب!منهمكلإلىيضاف،بالغينرجالاَشك،رودىمنهؤلاء،

أدلاد.خمسة

الأولى.للوهلةمهضينغيركانواهذهـالمجصوعاتأعضاءمنبالمائةستةحوالىأنيبدوولكن

حيث،اليومألمانيافيعندنالمامشابهبشكل،آنذأكالفلسطينتةاليهودتةفيالظروفنتصؤرأنيمكن
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أئممنولدإذاإلآكذلكيكون،اليهودقيلكن.تلكأوالكنيسةهذهفيأعضاءالسكاقأغلبتةإن

دينتة.منظمةفيقبولهطريقمنوليسيهودئة،

الحالثة،المسيحتةالكلنائسعكلسعلى،آنذاكالفلسطينتةاليهودتةفيالدينئةالمنظحاتكانت

الختلفة.الأحرابفيالمنتظحةالسياستةبالنخجهَتشبيههايمكن،نخبويةمجموعات

لم.خاصنبشكل!الانتخاباتأئناءالمتنؤعةالأحرابإلىالشعبلعافةالختلفةالميولعندناتَظهر

الدينتةالأحزابلهذهالختلفةالأهضيةكانت.الميولل!ذهمماثلمقياسالقديمةاليهودتةفيهناك،يكلن

العادتون!"الأفاسالمسفونأو"الأرض"شعب/1،ولم!اكأص!3!-!"1لاحقًا،الشعبعاقةعندالأربعة

النخبويةءالمجموعاتهذهعنيقالهماإلىإضافةالجدد،الأعضاءانتسابكنافةفيخصوصَا،تظهر،

الأهتمالثلاثألمجموعاتعنفلافيوسيوسيفوستقريرفيفتأني،الشأنهذافي،الأهئمالدلالةأقا

الأسانتين1A1-911الكبيرةالمقاطعتصفالبدءفياليهودتةإ.الحرب9موتَفهمنالثانيالجرءفي

المقتضبةالمقاطعفتتناولهموقتونوالصدٌالفوشميونأفا.كتهملليهودالأهغالنموذجوتعتبرهمفقط

ألاعتبارفيأخذناإذاشديد.بانتقادومرفقَامقتضئاذكرهميأتيالصدوقتينأنعلمَا،166-أ62

جذا.غريبالأسانتينمعتعاطفه!لكنالصذوقيّين،وصفهنفهمالفزشمية،يوسيفوسخلفية

عديدةمزاتالأسافيين،ليسوعالمعاصر/الإسكندرقيفيلونأليهودقيالدينيئالفيلسوففيكروكذلك

الحقيقية.للتقوىكحثلى6تباعهمقئاءهيخيموهو،كف!ماليهودأفضلبأنهمإقاهموأصفًا،كتا؟نهفي

يأالأسانيين"/إبعبارةهذهـالمجموعةإلىأشارواافلسطينفيالي!ودالسكالطأنذلكإلىأضف

.آنذاككبيرةبأهقئةيتمتعونكانواالذين"،الحقيقتينالأتقياء9
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للأسانيَينالحافيالتقويم

لدىتقديرمنبهتمتعوامامعتمامَا،الأسانتينعنالحالتينالمسيحتينلدىالتي،الصورةتتعارض

والصذوقتينالفرشميينأنهولذلكالرثيسالسبباليهودتة.للتقوىكممثليناليهودمعاصريهم

1أ:أع6،15:الوليسوعتلصيذومنهمالجديد،العهدفيمتكزربشكليُذكَرون r،)لكن

قيكانترتما،غامضةجحاعةالأسانتينالمسيحتونيعتبرلذا،.الإطلاقعلىيُذكَوونلاالأسانتين!9

هامشيا.وتعيشماحدإلىالأهقتةعديمةيسوعرمن

منذ،هناككانآنهصحيحاممثر.ثئتتهاإتصاالاَن،حئىالصورةهذهقمرانمكتشفاتتغحرلم

كانتقمرانأنعينهالوقتفيافتُرضألهإلآ،الأسالئينإلىالكهوفلفافاتنسبواباحثونالبدء،

عندحصرَاسكنوا"الأسانتين"أنعلىيخصنالذيبلينيس،تقريرألروقد.للأساثتينالتاديخيئالمخشأ

!هأذا.الأسانتينمركزكانتقمرانأنالافترأضمنهنتجإذكبير:بشكلالموقفهذأعلىالميتالبحر

052إلى015منشمعلاممثرالأبنيةتكلونأنيمكن،،قمرانفيالأئويةالمعطياتتفسيرفيالمرءبالغ

اكبرتكنلمالأسالتيننواةأنالباحثينبعضافترصقلذاألمجاور.المحيطوفيهخاكسكنوا،شخص

العددإلىيُنظرلن!لكتبعَاوقراها.اليهوديةمدنفي،حقَاأقامتمنهمقتةإلىإضافةالعدد،هذامن

إلىفيهباعتبادهـمبالغَا،!يوسيفيوسفيلونبحسباسفأربعةعلىيزيدالذيللأسانبينالإجحاليئ

الوأقعيئالمقياسقمرأنفيالأئريةالمعطياتيعتبرونكثيرونباحثونيزالما،اليومحتىكيير.حا

.يسوعزمنفيللأسانيينالحقيقيئللعددالوحيد

الشأنإنقاصإلىأذى،العاقةعندكماالعلومفي،غريبتأثيرقمرانلمكتشفاتكانهكذأ

ونفيهمدينئاالأطوارغريبيلأناسصغيرةمجموعةاعتبارهمحذإلى،للأسانتينالكبيرالدينيئ

المجموعةهذهعنالجديدالعهدسكوتأدنصحيحالممِت.البحرجوأرفيالمقفرةالأرضإلى

بهجاءماتنصفلاآنهاإلآ،معقولةتبد!هذهالنظروج!ةيجعل،المزعومةالصغيرةالهامشئة

أقامحيثالنائيةقحرانمستوطنةأنيعتبرانالكاتبينفكلا:الأسانتينعنويوسيفيوسفيلون
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منفودة.تذكرأنيمكنلابعفالأسانتين

لمكعشفاتارتباطأقيعمومَا،لينكروا،زلكمنأبعدإلىاستنتاجانهمفيالباحثينبعضويذهب

إليهماتعودتمامَا،مجهولةكانت،صغيرةيهوديةشيعةقمرانفيعاشتآنهفعندهم.بالأسانيينقمران

الكانبينتقريرَيسوىهناكيكلون،قدأنفسهمالأسالتينعن.هناكعليهاعُثرالتياللفافات

6ئرأقيوراءهمخقفوايكونوأأنيمكن،،ذلكعداجذا،بهحاالمبالغويوسيفيوسفيلونالقديمين

السابقة.إقامتهممن

القائلةالنظرةأقا.هذهالنظروجهات،بقمراقالمتعتقالعلمىالبحثعلىاليومتسيطر،للأسف

الأسانتيئ(تأسيسعلىقرننصفبعدأي.،.مق501السنةحوالىإلآتنشألمقمرانمستوطنةإن

نإيقول!أيثقةعينهالوقتفيقليلاً.إلآذات!اتفرضلم،التأسيسبهذألهاعلاقةلاأنيعنيما

منعددتجاهلهناويجري..مق501السنةحوالىإلآقمرانفيالأسانتينيوشسلمالحقمعقم

إ،التأديبك!نظام،أسانتةمؤتفاتتحويالتيبالخطوطاتالمتعثقةالحقلأنقمثلمخويرها،أوالمعطيات

تتطتبالتيقمراننصوصمنلكثيرالمضمونتةوالنتائج،التاريخهذاقبلماإلىتعودألهاثبتوالتي

المتعققةالبيشاريمشهاداتأنخاصنبشكلونذكرالأسانتين.نشوءتاريخمنبكثيرأقدمتاريخا

يناوس،الإسكندرالحشمونيئالملكعلىتنطبقلا،الحقلمعفمالشخضِالعدوالأنيم"،ب!الكاهن

rf-')يونانانالمكابيئالحاكمعلىحصرًابل.،.مق001السنةحوالىحكمالذي oY?\م..).

ماقط،هناكيقطنلمهذاأنأي،الحقمعتمموتبعدإلآتنشألمقمرانمستوطنةإنالقول

القديمة،الأسانتةالمؤتفاتأنالاستنتاجأفا.الباحثينمعظمإلىبالنسبةالشيءبعضكريبَا!ال

الأخمت،علىقمرانمواطنيأجلمنقطالحالهذهفيتُؤكفلمبأكملها،الجماعةنظمخصوصَا

قليلعددإلآبهيقزفلم،الأرضمنمكانككفيكتهمالأسانتينبينلشَشر!منهمقبلكتبتبل

الباحثين.من
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عندتردالتيالأسانتينعنالتقاريربينالمواقففيالتناقضاتهذهإلىعرضناسياقفينشرلم

المُمثلةالاَرأءتنؤععنفكرةلإعطاءإلأ،العلمىالبحثفيأليومالسائدةوالمواقف،ولوسيفوسفيلون

،قمرانباحثيعندوليس.للأسانتينكانتالتيالأهقتةوفيقمرانمكتشفاتتقويمفياليومحتى

يف!ر.للأسانتينمستوطنةقمرانيعتبرونالذينأولئكعندحتىولا،قمرأنإلىمقبولةواحدةنظرة

الأولى.والمسيحتةيسوعلفهموأهضيتهاقمرانمكتشفاتتعَويمعلىتسيطرالتيالكبيرةالحيرةهذا،

للأسانتينصورةنرسمأنيمكننا،الحاليئالعلميئالبحثفيالمنتشرةالآراءبتعذدالمساسدونمن

ألهاعلىهـلوسيفوسفيلونتقاريرإلىوينظرأسانية،قمرانموجوداتتُعتَبَرعندماتبدوكماهنا،

تعرضهاكماالقديمةاليهودتةإطارفيكئهاالمعلوماتهذهوتوضعكبير،حلأإلىموضوعثامصيبة

6لها.ذفيمقبولةمقنعةصورةتكوينإلىكتههذاإلىالمشتركةالنظرةتؤذي.الأخرىالمصادر

نيَينسالأانشوء

هيكلومركرهاا،جامتجانسةجماعةفلسطينفياليهودتةكانتق.م،الثانيالقرنبدءحئى

كهنةرئيسالهيئةهذهرأسعلى.لهمكمساعدينواللاوتونالكهنةالطقستةبخدمتهيقوم،أورشليم

إدارةعنمسؤولاَ!عينهالوقتفيأيضاهـلكون.صادوقمنالقدماءالكلهنةنسلمنيتحذرأنيفترض

فبعد.السياسيهبالسيادةتتمتعكافتغريبةسلطةأقيالاعتبار،فيالأخذدونمن،أليهودتةالدويلةهذه

لليهودهؤ،ءكلترك..م!االثانيالقرنبدءمنذوأخيرًاالسلوقتونفالبطالسة،الفرسجاء،البابلتين

لليهودتة.الدأخلتهَالشؤونفينادرًأإلآيتدخلواولم،لدينهمالتقليدتةممارستهمفيالحزية

الذيالأخبارمؤلفإلىاستندناأذأأَنذاك،الفلسطينيةللي!ودتةوأضحةصورةنكؤنأنيمكلننا

الأخيرةالكتابتةالشهادةأقانحميا".9وو"عزرا؟أخبار"،و"2"أ"أسفار.،!.مالرابعالقونفي،وضع

هذايبلغ.م.ق091السنةحوألىوضعالذي،سيراخبنليشوعالحكمةسفرفيفسَمئلالحقبةلهذه

بن)يشوعالمثالجةالمقذسة!ممارستهالرشيدوحكمه،سمعانالكهنةرئيسوصففيذروتهالكتاب
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اليهودثةبالتعَاليدمُلزَمتمامَا،منظمهرفيعالمعنصورةكتهاالمؤثفاتهن!تعطينا55،.سيراخ

الإسرأئيلتة.

سة!المقلالأرضفيجذامنظمهرقيلإسرائيلالتقليدتةالتصؤراتهذهتمامَاالأسانتونقبل

كمحافظينبل،جديدةجصاعةآنهمعلىأنفسهميفهموالم.مقاومةمناعترضهامارغموتابعوها

وكان.العاقةالزمنيةالظروفإلآتتغترلم..مقالثانيالقرنأواسطفي،ومتوارثقديمهوماعلى

فلسطين.هلينةلن!لكالرئيسالسبب

الذيالحكميئ،الجامعةسفرهوالفلسطينتةاليهودتةعلىالهيفينيةالتأليراتهذهعلىقديمشاهد

الفلسفيئالمستوىعلىنزاعاتالكتابهذايعكس.م.قالثالثالقرنفي،الأرجحعلىوضع،

حدثتدينتةكارثةأعظمإلىدرإمتة،مراحلفيالهلينة،أذت.،.مق75!سنةبعدلكن،.الرفيع

وبلغت.م07السنةالهيكلىوتهديم.م.قالسادسالقرنثاالسبيبينفلسطينفيلليهوديةعمومَا

.م.ق167السنةذروتهاالكارئةهذه

معرفتهاوتُسهلأنذاك،حصلتالتيالحوادثتوضحقليلةمعطياتإلىإلآهنانشيرأنيمكنلا

الظروف..مق؟16السنةكنبالذيدأنيالى،سفريعكسذلك،إلىإضافة.الأسانتيننشوءفهم

061السنةحتىمعاصرةلأحداثوصفَاالثانيالمكابتينسفريعطي.الفترةبتلكأحاطتالتيالزمنية

.م.ق134السنةحتىموازية6لَاأحدالأؤلالمكابيينسفر!يقذم.!.مق

إلهإبعنوأن)3791،برلينفينشرتالتيبيكومانإيلياسأليهودقيالباحثدراسةتشكل

فتُعالَجال!لينة،بدءمنذالأساستة،المعطياتأقاالمصادر.لهذهالتاهـلخيئللتقويمأساشاالمكابتين"،

كتابهـلفذموالهيقينتة".اليهودتة9بعنوان(Tubingen,9691أهنغللمارتينكتابفيبشمولية

توضيحَا(Goetingen)8391برينغمانلكللاوساليهودتة"فيدينيئواضطهادهيقينيئ"إصلاح

.منفردةلمواضيع
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الأمر،بادئفي.،.مق-336323فيالإسكندرحملةبعدفلسطينيابدأتالتيالهيقينتةتركت

العالمتةالحربمنذالخاضمةلأحوالناالقوتةالأمركةمعالما،محبعضفيمقارنتهيمكنعافَاثقافيًاتأنيزا

التعبير،الحياةفيوأسلوُيهمالتربيةفيلقهموطرالفلسفيئ،وعل!هماليونانتون،اعتبرفقد.الثانية

المدنتةأليهوديةوتعاطفتوقديمَا.ريفئايظهراعتيادممنهوماكلجعلتالتيالمثالتةللحداثةالأوضح

،الختانمثلألاَباء،لدينالرئيسةالفرأئضبعضفبدت.الهلينةمعفكثراممثرأورشليممقذمتهاوفي

حتت.مهضةغيرأمورَا،السبتوحفظوالتضحية،الطعاموحرمةالمقذسةالتنقيةأحكامواحترام

وإحراراليونانتةالذكريةالصفاتوالاتجاهـنحو/الفلسفةلتعقمالسعيمثل،أخرىقيممكانها

الحواجزإرالةإلىيهدفكانالذي،المجتمعإصلاحفصار.الدولتةالمنافساتفيالرياضتةالنجاحات

ملخا.أمرَأ،حداثةأممنرعيشطريقةويؤقنالحنِنذلكحتىالقائمة

175العام/أليهودتةفيالأعلىالسلوقيئالحاكم!أبيفانسالرابعأنطيوخوسالملكتوتيوأعطى

و!ق.لخططهمالملكهذادعمفيخيرَأتوشموأإذ،بإصلاحهمالبدءإشارة،المئهلينينالي!ود..مق

وباليونالتة،يسوعأخوهمكانهوحل.الإصلاحعدو،الثالثأونياسالكهنةرئيسأقيلإذلهمهذا

أورشليممدينةمنقسماسمغيرالجديدالحياةأسلوبعنوتعبيرًاالجديدللحاكمتكويمًاياسونو

الهيكل،تحتقدزونواديفيمدرسةبناءالجديدالكهنةلرئيسالأولىالإنجازاتومن.أنطاكيةإلى

نتصؤرأنيمكننا.عراةالغالبفييكونونالذين،والرجالالغلمانويمنافساتالرياضتةبالتربيةتعنى

على،السبتيوموغالبَاالمقذسة،المدينةقيتقامكانتالتيالاحتفالاتهذهتأثيرمدىبسهولة

منليتمكنواالهيكلىفيالمقذسةخدمتهمي!حلونكانوا،الكهنةحتىبالتقليد.المطبوعةالنفوس

4:17مكاY،15أ-1:أمكا)أويشاهدوهاالمنافساتفيالاشرَأك - .،V

.م.ق172العامفيلكن،.صاد!قسلالهَمنيتحتو-شالماالكهنةرئيسكانالوقتهذاإلى

نعرفلا.مشروعةغيربطريقةالكهنةرئيسرتبةعلىBilgaعائلةمنالعادتينالكهنةأحدحصل

أونياسقتلألهوظيفتهاستلمأنبعدبهقامتما.مينيلاوسباليونانثة،نفسهدعالكئه؟اليهودقياسمه
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كهنةرئيسإقالةالمعتادمنيكنلمإذ.دافنيفيللاَجئينالسريانيئالمعبدفي..مق017العام،الثالث

حيانه.نهايةحتىالوظيفةفييبقى4كهنةرثيسيصيرفالذي.باستحقاقوظيفتهعلىحصلشرعي

فيالشرعيئالك!نةرئيسيعتبر!نهالأنقياءاليهود!ظلالمينيلاوسدائحَامنافسَاالثالثأونياسوكان

المرحلةبدءالقتلهذاتا!يخلاحقًاالأسالتونجعل.المشكلةهذ!مينيلاوسأنهىبقتلهإسرليل.

92:دالأانظر.الأخيرةاللًهبدينونةتنتهيالتي،العالمتاريخمنالأخيرةالمئوية ivy : 1 1 , Yl - Yo

38(.35-:4مكلا

بسرقة،مالتةصعوباتفيالغارق،الرابعأنطيوخوسللملكمينيلاوسأذن.،.مق916السخةفي

جوابوكان.المدخلمنالذهبيةالرينةاقتلعتإنهحتىشيءكلعلىالسرقةفأنت.أورشليمهيكل

-أأ5:مكا02،282-:اأأمكالسلطتهدأئمَاحاميَاأصبحآنههذهمينيلاوسمساهمةعلىالملك

الذبيحةطقسيمارسمنكلبالموتيعاقبدينياتشريعَامينيلاوسسق.ق.م168السنةفي

أنظر53،؟-ا:امكا)1السبتويحفظالغلمانهـلختن،التوراةمنلفاثف!يمتلك،التوراةحسب

الذينكلبإعدأميقضيمرسومَا،!ومافيالبابايصد!بأنالأمرهذأتشبيهيمكن6(.5-،61:مكا2

العملعغيمتنعونأوأ!لادهمويعضدون،المقدسالكتابمننسخةويملكونبالقذاس،يحعفلون

الكهنةرئيسمينيلاوس،فعلهماهذاالكائوليكتة.الكنيسةتنتهييومَا،هذاحصلإذاالأحد.يوم

التنفيذ.حيزووضعه،اليهودقي

ذلكحتىالقلألمةالعبادةالغيتحين..مق16لأالعامذروئهلمينيلاوسالهيثينستيئالتحديثبلغ

وحلأ!لمبيوس.زفساليونانيئالإلهبعبادةعنهاواستُعيض،أ!!شليمهيكللفيأليهورقيل!لهالحين

يومَا.364منالمؤلفالكهنوتيئالشمسيئالتقويممكانيومَا،354منالمؤلفالوثنيئالقمرقيالتقويم

اليهودتةالأعيادمغ؟لاالإصلاحتةالكهنةرئيسنظرةبحسبيتضفن،التقويمهذايكنلم،آنذاك
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الذي،الرأبعأنطيوخوسللملكالسنوقيالميلاربعيدالأعيادهذهعنواستعيض.التوراةفيالمفروضة

يوم.،.مق167العاممنالأؤلكانونفيإ.الأرضعلىالظاهر!الإله!أبيفانس"الثانياسمهيعني

فيالعيدبهذأاعترفلاحقوقتفيهذأ.الجديدالعبادةنظامبتطبيقبدأالوثنيئ،أبيفانسميلادعيد

علىاليهودالسكانمجبرينآخر،إلىمكانمنمذابحهممعينتقلونالكهنةفكانكقها.!ظسطين

4مكا54،642-:أمكا)أالجديدةالأحكامتطبيقومراقبين،الجديدةالعبادةفيالاشترأك 2- ':l،

-7)11.

بلادهمغادروا،فلسطينفيأليهودبينمنالأنقياءيكونأن،الظروفهذهفي،المستغربمنليس

أمرَاالتو!اةبحسبالعبشممارسةجعل01ق.مأIAالعامصدرالذيالدينيئفالتشريعجماعثا.

كلاليهودتةالأعياددالغاء،الوثنيئالإلهعبادةفرضعبرالهيكلتدنيسودقر.فلسطينفيمستحيلأً

الذين،ومساعديهمينيلاوسقبضةمنالهروبهوالوحيدالحلفكان.المقذسةبالأراضيالروابط

فغالط.بشكلتحميهمالسلوقتةالاحتلالدولةكانت

الجبلتةالأراضيإلىكميرونومضىالأ!ض.تحتايثلقياءاليهورمنبهيستهانلاعدداختبأ

المتاخمة،الأراضيإلىعلأللان!ممعا،لآفعشراتو!حل.اليهودتةصحراءإلىأوالنائية

الجماعاتهذهعلىوكان/المغتربينعندالاجتماعتةالربطلحماية6تحاداتوأشسواهناكواستوطنوا

الوثنتة.المناطقهذهفيالتوراةوصايابحسبتقيئبعيشتسمحبيئةتهيئة

فلسطين،فيتعيشكانتالتياليهودتةالفوقلهذهمنطمةجماعاتتشكيلبدأءةهذهكانت

جلعارديالى،الأررننهرشرقمخاطقإلىالها!بينمنوتأشستعنها.التغزبإلىاضطفىتولكنها

نأيمكننالاهـاذلقياءإ.أيالحسيديم،منطمةوهيالأعضاء،عددحيثمنمنظمةأممبروالنبطةوبيريا

مثهاسبعَانعرف.بفلسطينالمحيطةالأ!ضفيآنذاكظهرتالتيالجديدةاليهودثةالمنظماتعددنحذد

Q4,23-24(pPsa,01-1IV)لأانظرالأقلعلى
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العبادةفىصن!فينجحالذيمينيا،وسمشروعيؤذفلم.اللاحقالتطؤرالمكابتينأسفارتصف

إحدىموداين،ففيأيضا.داخلتةِمقاومةِإلىبل،وحسبالهجرةإلىقصرًا،فلسطينفيالجديدة

متياس!وقتل.الوثنتةالذبلألح،بالمكابتينسقوأالذين،وأولادهمتياسالكاهنرفض،الصغيرةالقرى

مجموعةوأشس!الجبالإلىأو،د!معهرب،ذلكبعد.الضحتةل!قديممستعذاكانساكنأؤلبنفسه

1.17-":،5:27مكا2أنظر،28-أ:2مكاأ1المسلْحةالمقاومةمارست

فيكبيرةدلالةيحملكاذالذيوالأمر.المكلابتينبمقاومةالمتطؤعينمنأ،فئئممثاتوالتحق

المحتتونالسلوقتوناكتشف.السبتيوميقاتلوألمآنهمهو،فلسطينفيبقوأالذينايثلقياءتصرف

السبتيومأنفسهمعنيدأفعونيكلونوالمتمنكثيرينبذبحفقاموأ،وجيزةفترةبعدالأمرهذأ

حيالفانقسموا،المكابيينمعارتبطواوالذينالأرضفيكانوأالذينالأنقياءأقا.92CrA--2مكا)أ

بالدفاعذلكع!والاستعاضة،السبتيومالأعداءعلىالهجومعدممنهمقسمفقزر.المسألةهذه

دونمنيبادونأنفسهمفتوكواحياتهمعلىالسبتاحتوامآخرونفضا!.القؤةباستعمالالنفسعن

السبت.؟داممقاومة

فكراممثرالسلوفيْةالاحتلالدكلةفدفعوأأيضا.السبتيوميقاتلونفكانوالهموقؤالمكابيوقأقا

نجحوا،.مق164العامنهايةفي.الأرضفيعديدةِأماكنفيحمايةنقاطلأنفسهموأقنواالدفاعإلى

اgوأعاد،أولمبيوسزفسلعبادةحذاووضعوأ/أورشليممدينةإلىالدخولفي إلىا،عخباك العبادة

المكلابتونو!كر.كهنةرئيسمينمِا،وسفبقيالكثيو.يغتر!المذللتباستثناء.إسرائيللإلهالمَقليدتة

أنطيوخوسالملكفقُتل.الأرضمنمكانكلفيالسلوقتةا،حتلالبقؤاتأخرىهزائمإيقاععلى

أيفاتورالخامسأنطيوخيوسابنهومنح.النهرينبينمابلادفيالهياكلأحدلسلبمحا!لة!رلناءالرابع

دينئةمما!سةإمكالتاتلكن.تقليدتةبطريقةٍدينهمممارسةفيالحرتةفلسطينيهود.(.مN,1أ-62)64

محدكدة.بقيتملانمة
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)باليونالتةإلياقيمئدعىعاديَاكاهنًاالسلوقتةالحكومةوعتنت..مق162السنةمينمِلاوسمات

منوفدَاالأرن،شرقفيأنفسهمنطحوأكانو!الذينالحسيديمإليهوأرسل.كهنةرئيسألكيموس(

الوفد،هذأأعضاءكلبقتلألكيموسأمر.أورشليمفيللعبادةالجديدالنظامعلىللتفاوضممثليهب

الذيالأمر(،Itمكا3أنظر،18أ-73:مكا)1ستينعددهبوكان،إليهمالتوضللهأمكنالذين

المهجر.فيعاشتالتيوالجصاعاتالهيكلبينتفصلالتيالهؤةعقق

كهنةكرثيسالحقمعلَم

الكهنةرئيسبوظيفةحصلماذاالمعاصرةالمصادرمننعرفلا.،.مق951العامألكيموسمات

المتعاطفالأؤل،الكابتينسفريذكرو،.ؤا.م165العامفيالثانيالمكابتينسفرينت!ي.ذلكبعد

فهو...مق152العامكهنةرئيسأصبحالذي،يونلألانالمكابيئقبلكهنةرئيسأي،الحشمونيينمع

المو!خيستعمللم.ألكيموساسمفقطيرد.مينيلاوسأوياسونأوالثالثأونياسذكرعلىيأني،

المعضلةفحلالفترهَ.تلكعنللمعلوماتكمصدرالأؤلالمكابتينسفرإلآيوسيفوس!فلافيوس

(.Antiquitates,02)237سنواتسبعلمذةأورشليمفيكهنةرئيسأفيهناكيكنلمإنّهبقوله

رئيسوظيفةبشغورالقائلةالفرضتةقبوليصعب،الفترةتلكمعطياتإلىنظرناإذا،ولكن

السنوقيالاحتفال،التقليدتةالعبادةإلىإضافة،المكابحونأدخل..مق1t'4العام.الفترةتلكفيالكهنة

حسب/افتتاحهيمكن،الذيالغفرانيومالاحتفالاتتلكأعظم.الهيكلفياليهودتةبالأعياد

ق.م.157العامالمقاومونالمكايتونوأجرىقائمًا.الهيكلدامماكهنةرئيسدرنمن،التوراة

عنللاستغناءإذَاسببفلا.الوقتذلكمخذالأ!ضفيهدوءفكان!السلوقيينمعسلاممعاهدة

وضرورئا.أساسيادورَاالكهنةرئيسيؤذيحيث،الغفرانليومالسنوتةالاحمفالات

الوقت.ذلكفيالتاريخيئالتقليدعنالمعلوماتفيالثغراتسذعلىقمرأنأكتشفاتساعدتنا

سبقالذي!هو،أورشليمفيكهنةرثيسكان،الأسانتينأتحادتأسيسهقبل،الحقمعثمأنتظهرفهي
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معثمكانإذامافعوف،..مق152العامالك!نةرئيسمنصبتستمالذيالمكابيئيونائانمباشوة

وقتفيالمنصمبهذاتولىريماق.م.915السنةماتالذيألكيموسالكهنةرئيسخلفالحق

السبع.السنواتهذهخلال،حق

المألوفةفتسميته.أورشليمفيكهنةرئيسكانآنهعلىقاطعةبواهينالحقمعقمألقابتشكل

moreh)بالعبرتةتعنيإ،الحق!معقم ha- se- dek)لقبهذاالتورأة(".بحسب)الوحيدالحق!معلْم

هذهتسحياتفيهذايصغ.إسرائيلفيتعليمئةسلطةأعظميعتبرالذيالكهنةلرئيسمألوفوظيفيئ

moreh"بالشخصتة ha-jachid،وبالفريد،،!المعتمأيا؟"doresch ha- torah"،التوراةإمفشرا

هكذاأ(،5:)سيو.سيراخبنيشوعسفوفيسمعانالكهنة!ئيسعلىيُطلقوكما(".رتبة)الأعلى

-ha""لقبالحقمعقمعلىيُطلق kohen"،لخدمةرئيسَاكانآنهيعنيما)بامتياز(1،الكاهنإأي

أورشليم.فيالهيكل

رئيسرتبةيذعِلنفسهلمالحقمعتمأنقمرأننصوصمنكبيرةكضيةتُظهرذلك،ىإلإضافة

قيالحقيقيئالمنصبصاحبهووكانما.وقتفيالمنصبهذاتولىقديكونأندوقمن،كهنة

175السنةأقيلالذيالئالثأ!نياسالكهنةرثيسيشبهبهذافهو.يونائانيطردهأنقبلأورشليم

منصب.(.مق517)السنةأبيهمقتلبعد،تولىالذيالرابعأونياسوابنه،سوريةإلىوهرب.،.مق

معبدًاهناكوأنشأمصرإلىفهربطردهمينيلاوسلكن،قصيرةلفترةأورشليمفيالكهنةرئيس

لم،أورشليمفيللوظيفةسابقةممارسةدونمن.م73العامالرومانأغلقهليونتوبوليس،فيعلودئا

ليتمكنشتدهلقد.خلافتهحقعلىفقطأمعتمدًالمعبدهذايؤشس!أنالرابعلأونياسقطممكنَايكن

آخر.بشكلتصزفوظيفتهمنالمطرودالحقمعقملكن.الكهنوتتة!ئاستهممارسةفيألاستمرارمن

الأسانتين.أتحادبتأسيسعنهأستعاضبلالاَمنة،الأجنبتةالبلادفيخاصمامعبدَايؤشس!لمفهو
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الا!مانييناتحادتأسيس

الوحدأتقائد،المكابيئويوناتانالسلوقتينبينسلاممعاهدةإلى..مق157السنةالتوضل؟تم

شمالإلىكيلومترَاعشر،شيتبعدالتي،مخماسإلىالرئيسمقزهالأخيرهذافنقلاليهودتة.

يوناتانأننذكرأنيبقى.السلوقتينسيطرةتحتبقيتالتي،العاصحةفيشيئلهيعدولم.أورشليم

إلى،لحمبيتقرب.،.مق157العامBakchidesالسلوقيئالحربقاثدعلىالحاسمبنصرهيدين

الذين،التعامرةقبيلةالقبيلتينهاتينإحدى66(.9:مكا)أيهوذاصحراءمنبدويتينقبيلتيندعم

كهوف{091حتى4791السنينفيأكتشفواوالذينالمتوارثةمنطقتهمفياليومحتىيسكنون

.قمرانفيأهضئةالاممزالخطوطات

وأتى،السلوقتينعرشفيبحقهبالاسالإسكندرطالبعندما،يوناتانلصالحالموازينانقلبت

سوتيوالأؤلاديميتريوس،الحاكمالسملوقيئالملكتوتجه،هذهـالأزمةخلالعكا.إلىجرارجيشمع

أنشرطذللتعلىيوناتانوافق.عسكوتةمساعدةراجيَا،المكابيئيوناتاقإلى.(.مأقها-.621

منالسكانمنقليلغيرقسبمهربالمدينةدخلعندما.أورشليمفيالإقامةحق،المقابلفي،يمنح

الخيف.الحاكمهذا

الإسكخدرعلىوعرضحلفاءهبذلحتى،أورشليممدينةعلىيون!ناناستولىأنمالكن،

قائدًافكان:شخصهفيالسلطتينالمكابيئيوناتانجمعهكذا.كهنةرئيستعيينهقابل،لهدعمهبالاس

1(أ-.ه)45السلوقيينملكبا،س،الإسكندرهوقديرَا،وحليفَاقوَتا،جيشايملكعسكرئا،

مطلقسياسئاحاكمَاالمكابيئيونلألانصاربهذهـالصفة.الرشعلىالسيطرةاستطاعالذي.،،.مق

الديانةفيالعلياالدينيهالسلطةلهفكانت،كهنة!ئيسأيضاوكان.المتاخمةوالمناطقاليهودئةقيالسلطة

هو.نظرهفيالأقلعلى،المهودتة

نجحبالقؤة،الكهنةوئيسمنصبعلىق.م.،152السنةخريففييونلألان!أستحوذعندما
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فيالجديد"العهد9جحاعةأعضاءإلى،سوريةإلىولجأ.أوكشليممنالهربفي،الحقمعقم،سلفه

.يوناتانمنبمأمنصارهناك.DC,18-02(VII)دمشق

اللًهمنحهالذىِالاختيار،لعهدالأعلىالممثُلالحقمعتمكالى،أوسشليمفيالكهنةرئيسبصفته

طوالكذلكبقيوظيفتهإلىالتقليدئةللنظرةووفقَاسيناء.جبلعلىإسرائيللشعبهمضىمافي

معالئَهعهدأنواعتبر.كهنةرئيسيكونأنفيحق،نظرهفي،يون!نانللحغتصبيكنلمحيانه.

العهدهذايضتمو،.المنفىفيالاَنيقيموهوأورشليبعن!لهكممثل/الحقمعتممعابتعدإسرإئيل

هذأالمستقبك.فيسيتبعوهوالذين،المعزولالكهنةلرئسِ!أمناءظقواالذيناليهودأ!لئكإلأالاَن

الحقبمعقمخاضةمماثلةشهادات،فيهلبسلابوضوح،تُظيره

25-18(01.-621,-.22,28 IV, 23-,25 ,V 8-.9,23 VII1ا!اQHodajot).

منإليهسيأتي!منالأمور،ستسيركيفلميرىينخظرلمالحقمعقمأذالمستقبلإلىبالنسبةالمهتم

بالمجموعاتيئصلوراح،بنفسهالمبادرةأخذنفيهفبعيدكقه.لإسرائيلدائمًاممثلاَيعتبرونهالذين

فيأخرىأماكنياالاضطهادزمنفينشأتقدكانتالتياكقهاالأخرىاليهودتةوالتنظيمات

قبلكتها،المبعثرةإسوائيلأجزاءالمقذسةالأرضفيسيجحعالأمر،بادئفي،القَهأنوعنده.فلسطين

هذهبأنتمامًامقخنعًاالحقمعقمكان.الخلاصزمنويبدأ،قريبوقتفيالمنتظرةالدينونةتأتيأن

كقه،6ليللإسرالشرعيئالوحيدالكلهنةرئيسعتنهقدكاننفسهاللًهوأنقرييَاستجريالأحداث

في،تحقيقهينبغيماأقاقليلاَ،الوفَكانهذا.اللًهمشروعلتحقيقمسؤولاَوممثلأأداةوجعله

كثيزا.فكان،الأخيرةالدينونةعنتفصلالتيالقليلةالسنوات

الذينالأشخاصوعنااَنذاكحدثعقاكنيرةتفصيلتةمعطياتعلىقمرأننصوصتحتوي

العويقة،صادوقسا،لةإلىينتميمَ!بينهممن،كثيرونكهنةكانالأحدأث.هذهفياشتركوا

المقربة.حاشيتهوشكلوا،الحقمعتممعهربواقد،الهيكلإدارةفي!فيعةمناصبذووومواطنون

الجديد""العهدجماعةأعضاءمنقسمرفضنوأحِعديدهَ.فيخا،فاتبررت،أخرىجهةمن
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ولنن!ائيئ،بشكلللجانيوالأرضالهيكلأسلم/رأيهمفيالتَه،لأن،المقذسةالأرضإلىا!مودة

وقتفيهاجرواكانواالذينالحسيديم،منقسمورفض.الوثنيئالمنفىمنإلآإسرلأليلخلاصيأتي

الذباثحأنفاعتبروا.الحياةمدىالك!نةرئيسبوظيفةبالاحتفاظالحقمعقمحق،الأردنإلىسابق

دوقمنالحالتة،الشروطكانتمهما!أورشليمهيكلفيتقذمأنيجب،التوراةفيعليهاالمنصوص

لاذوالشمسيئالتقويميكوذأندونومن،الموره-ثمنصبهإلىبالضرورةعادالحقمعئميكونأن

المجموعاتعندأهمتةالاممترالمشكلتانهماهانان.الهيكلطقسفيالاستعمالإلىعاديومًا،364

الوقت.ذلكفيالنفىِفيعاشتالتياليهودتة

علىالسيطرةفينجحعندماذألها.المقذسةالأرضفيالحقمعقمواجهتالرئيسةالمشكلةلكن

كهنةرثيسبصفته،أرسل،الموطنإلىللعودةواستعذالمخنوعةالمنفىمجموعاتمغكبيرةأقسام

والاكتفاء،الكهنةرئيسمنصبعنللتنازلفيهيدعوه،يوناتانإلىسلطوئاإرشادًابه،معتوَفَا

ورذالطلبهذا!فضيونالانلكنTM"()4،كفهإسرأئيللخيروذلك،السياسيةبألزعامة

القتلطريقمنالموعجالمنافسعلىللقضاءفاشلةبمحاولة

4(2,Pppsa1-,01 IV,7-,9 1Q pHab XI.كاما

المنفى!امجموعاتسبعدفعفيالحقمعتمنجحكقها،والصعوباتالمشاكلهذهرغم

(4,24-23!*" ,01-1 IV!وهناك.كاملبشكلأوجرئئاالمقذسة،الأرضإلىالعودةإلى

أنضقواالأرضفيبقوأتمنكثيرون.7ليلإسرلكلمثلاَاعتبرواحد،6تحادفيبينهامافيودمجنظمها

الوقت.ذلكفيالفلسطينتةاليهودتةفيالكبرىالدينتةالمنظمةبهذأ،،فنشأتالآنحاد،هذاإلى

الأسانيئ/الآتحادخارجمجموعاتثلاثبقيتلها،أهقيةلاممكزقةمجموعاتعنالنظربغضن

الع!د5جماعةأعضاءأؤلاَ،هيالثلاثالمجموعاتهذ!ألائحاد.هذامنحجمًاأصغرمن!اكل

اسمعليهميطلقصا!الذين!!الحسيديممنأفرادوئانيَا،،بالعودةيرغبوالمالذيندمشقفيالجديد"
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هؤ،ءمنالنخبةأقا.ليوناتانالتابعينالباقينأو!شليمهيكلكهنةوثالئَا،"المنشقين"،أو"الفزشحتين"،

يتحترونأعضاءصفوفهمفيكانلانه،بالصذوقثينوعرفوا،لاحقوقتفيأنفسهمفنظموأ،الكهنة

الك!نوتتة.صادوقسلا*من

أندونمنكبيرحذإلىنجحتوالتي/الحقمعتمبهاقامالتىِالتوحيدعمليهنتيجةفكانت

والصذوقخون.اوالفزشمثون،الأسانتونهي،اليهودتهفيدينتةأحرابثلاثةوجدتأذشامله،تكون

كأعلىشخصيالهتابعةكانتالتييونلألانقؤاتمنتتألففكانتالأرضفيالرابعةإلمجموعةأقا

أدأةبصفتهمكلكنهم،الدينتة،السياسيةالناحيةمنمعتللينكانواألهمصحيحعسكرقي.أَمر

فيكهنةرئيسبهاعترفواالسلوقيونكانالذي،الحاكمالداخلتة(لسياسثةعلىللسيطرةيستعملها

وهكذأ.أورشليمهيكلخدحةعلىالسيطرةقيمماربهالحقمعقميحققأندونحالوا،أورشليم

المسائلفيداخلتهَ!ودتةبخلافاتتصطدملم،الحقمعقمبهاقامالتيالتوحيدعمليةأننرى،

الذيالحقلمعقمخصوصًاسهلاَ،أأموًتغييرهايكنلم،بالسلطةمرتبطةسياستةبمعطياتبل،التعليصتة

سياستة.قوةأقيلديهتكلنلم

منفاهفيوهوتأسيسهمإلىبادرالحقمعتمإلأأن.أليهودتةخارجأسانتونثقةيكنلمالبدء،في

منيتنقلكانهذامخفاهمنالختلفة.المنفىمجموعاتمنوفودَاهناكيستقبلفكان.سوريةفي

الحسيديمفرقةمثلالمشاكلتسنبكانثالتيتلكإلىوخصوصَا،مجموعةإلىمجموعة

1(baHp,12-8Vعليهالاعتدأءيوناتانحاولعندماالمنفىفييزالماوكان،14(،)3-1أنظر

6Q!ل!)8-2 " Ha،،رئيسمنصبعنالتنارلاإلىيدعوهـفيهالذيالإرشادتسقمأنبعدأ

هذاوحصل،الأتمالأرصق،اليهودنةفيبللحالمنفىفييحدثلمالأسافيئاذلحادتأسيسإلأان.الكهنة

يكلونأنكقهلإسرأئيلينبغيآنه،الأسانيئأتحادهتأسيسعند،الحقمعتمرأىفقد.تاثموعيعن

هذهخا!جالوشيكةالقَهدينونةانتظاريكونوإعلآالمقذسة،الأرضفيكهنةكرئيسسلطتهتحت

.الأرض
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باليهود،مبادراتهإطارفي،اتصل،الحقمعقمكانإذاما،قمراننصوصمن،نرف،،الاَنإلى

آنهيبدو،حالكلفيومصر.النهرينبينمابلادفيكانواالذينبأولئكخصوصًاالاَخر،العالمفي

بالنسبةالمهتمالأمرالأؤلا.إشعياءتفسيرمنلاحعًايظيركمافكزيا،ولو،العاتممخططهعنيقصهملم

خاصامُلكًاكانتالتيالأرصننتلكحدودفيإلآ6ليل،إسرثضةيكونأنيمكنلاآنهالحقمعقمإلى

موسى.موتبعد،يشوعبقيادةإسرائيلشعبإليهاورخل،لقَه

رئيسمقتلعلىعامَاعشرينبعدالحقمعتميدعلىاليهودتةفيالأسانيئالاتحادتأسيستم

تكنلمأمر،منيكنمهماهذا.حدثمكانأقيفيفعرفلاإ.!حو،1i-1)الثالثأونياسالك!نة

الافحادتأسيسعلىقرننصفبعدإلآتنشألموذكرنا،سبقكماف!ي،بعد.أنشئتقدقحران

الأسايخأ.

أعضاءاستقزفقدالأسانيئ.الآنحادتأسيسوافقتالتيالتنظيمثةالمعطياتذلكمنأهتم

،أملاكلديهمكانحيث،السابقةمواطنهمفي/الأرضإلىعاددأالذين،الخخلفةالمنفىمجموعات

المنفىمجموعاتأعضاءأختلطوهكذا،.معهميهاجروالم،الكبيرة3تيمعائامنأقرباءأو،أومنازل

التنظيمية،الناحيةمنأقاألاتحاد.إلىالانتسابالوطنقيبقواللذينوأمكن.عذةأماكنفيالمتخؤعة

منليتمكنوا،كاهنوبينهمما،مكانفيبالغينرجالطعشرة،الأقلعلى،يجتمعأنمنبدلافكان

محتتة.تنظيمتةوحدةبناء

منجرئتةهيئاتكتهاالمحئتةالمجموعاتواعتُبرتشكليا.الأعلىالتنظيميئالآنحادكان،جهةمن

مركريةتوجيهيةهيئةهناكوكانت.دمارشادهالحقمعتملسلطة،مباشرة،يخضعونوكانوا.الاتحاد

خاصنتعليمثقةيكنلمكته.الأفحادوتديرتنشقالصذوقتين،الك!نةمنمؤتفةبه،ملحقة

الخاضة.الزمنتةظروفهعلىالأنبياءأقوألتطبيقضر!رةمنالحقمعتمقالهماباستحناء،بالأسالتين
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يتئمالذيمفشرها،،غيرهدون،الحقمعتموكان،للأسانئينالملزِمةالرئيسةالسلطةالتوراةكانت

قائمة،المنفىفينشأتالتيالحقوقتةالأنظمةتبقىأنالحقمعقموقبل.ا،لتباسحالفيإليهالرجوع

تبثىوهكذأآخر.واممملمنهاجزءَأورفضالنقدتة،المرأجعاتبعضعليهاأجرىأنبعدولكن

وتنظيمبالزرأعةالمتعتقةقوانينهادمشقفيالجديد!)العهدجماعةمن،المثالسبيلعلى،الأسانتون

كتابمؤتَفوجحع.،حقوقتفيإلأالأسانيينعندالأخرىالقانونتةالمجموعاتتنشأولمم.السبت

عندعليهالمحافظةيجبكانماكلٌالأسفار،إلىإضافة،نهلأنيئبشكل.،.مقالأؤلالقرنفي،دمشق

القانونجة.الناحيةمنالأسانيين

آنذأك،المبعثرةإسرائيلأجراءكلسلطتهتحتيجمعبأنالحقمعتميكتفلم،أخرىناحيةم!

فبعد.كتهإسرائيليضتمالذيالآتحادهذافيللعضويةنفسهفىدكليؤفلبأنالبدء،منذ،طالببل

كاملاًعضوَايصيرأنيريدمنكلعلىأنعلىتنمنقاعدةالحقمعتمأقز،الشكليئالتأسيسإنجاز

التوراةدراسةعبرحقيقىتقىيهودقيآنه،الزمنمنفترةامتدادعلىيُحبت،أنالأسانيئالاثلحادفي

.القبولأمتحانواجتيازملائمحياةسلوكوعبرالأنبياء،وأسفار

يقملمالأسانييناتحادأنإلىالتدابيرهذ!أذت.سنواتبثا،تالفترهَهذ،حذدتبعد،ماقي

مننتج،لاحقولمحتوفيالشكليئ.تأسيسهعلىالوقتبعضمروربعدإلآفعلتا،،كاملبشكل

نهايةوفي.معهمالشعبتجاوبإلىنسبةقليا،بقيالأسانئينعددأنآبالقبولالمتعققةالقوانينقساوة

يبلغهلممابهذاوبلغو!/المعقمينمننخبويةقتة،هذهالدخولقوانينبسبب/الأسانتونصار،المطاف

قبل.منديخيئتنظيمأقي
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اللدحقالأسانيَينتاريخ

الأرضيخاالأعضاءاممثرتضغالتيالدينتةالمجموعة،تأسيسهمنذاكانالأسانبيئاتحادأنصحيح

المكابيئيونانانيدفي،السلوقتينبفضل،بقيتالكهنةرئيسوظيفةأنإلآ/إسرائيلفيالأتمأليهودتة

هذه.السلطةتركيبةفيمنخرطينالصذوقئونوكان.لأمرتهخاضعًاأو!شليبهيكلكانالذي

لأنمسروريناليهودالسكانمنالعاقةوكانحال!ا.علىالأموربقاءفيالفزشمتونوساهم

كانلئنآنذأك.السائدةالظروفمعالتأقلمتملذا/.أنتهتقدالحربتةوالنازعاتالدينيهَالخا،فات

يتصتعالذيالتحثيلحقتجاهلتا،كنريةإلأالنئابهميليقالذيالشعبيئبالتقديريتحتعونالأسانتون

التيالهيكلخدمةفيذلك،منبدلاًواشتوكوا،.6نيلإسرجميعتهغالتيالأمورفيالحقمعقمبه

الحاكصة.السلطةعليهاتسهركانت

...مق514السنةمنأيلولفيفجرىاللاحقوالتطؤرالأمورمجرياتفياعلرالذيالحدثأقا

أخوهوخلفه.وقتلهفخطفه،تريفونالسلوقيئالحاكمقبضةفيوقعيوناتانكانسنواتثا،ثقبل

الاستسا،م،على،أورشليمضمنحصنفي،فلسطينفيسلوقتةقاعدةآخرأرغمالذي،سمعان

سحعانواستعمل.سييلهقيالشعبقاتلماوحقق،غريبةسيادةككمننهائئاالأرضفيلكفحزر

داخليئ.سياسيئحلفلتكوينقرنربعاستمزالذيالنصرهذا

ونبلاءللمنطعَةالعريقةالعائلاتوممثليالرسمتينالشعبونؤابالهيكلكهنةسمعانجعل

فيشعبيئاجتماعفيمضهونهقبِلمرسومعلىيوافقون،والبلدا!القرىممثليالشيوخإاوإاليهود،

أقعلى،المرسومهذافن.الهحِكلدهليرفيالبرونرمنصفيحةعلىمنقوشانضهوبقىِ،أورشليم

"إلى،كهنةورئيسسياسيئكقلالد!ظيفتيهفي،والدينتةالسياستةإنجا!6لهبسبب،المكابيئسمعانيبقى

تغترأنيمكنهاجهةمنوليس.f(اأ-4)امكا!حقيقينبيئ"يظهرأنإلىأيضا/نسلهأيالأبد(،

استطاعتإذأأي،موسىكسلطةسلطةلهاكانتإذاإلآالحشمونتين،سيطرةنطاففيالمرسومهذا

غيرصادوقنسلفيالكهنوتمَحصرأنأمكنهاإذاأوامعادلةأخرىقواقيئالتوراةإلىتضيفأن

.التوراةفيالمذكور
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عنبهذاأقصي،الموجودةالتوراةتفسيوعلىمقتصرةأختصاصاتهكانتالذيالحقمعتمحتى

من.الشعبمن؟لدهمم!وعلىالأسانثينعلىنهائيئبشكلنفوذهوحُذدالداخلتةالسياسئةالسلطة

عشرة6لنتيقبلالوظيفةطردهـمنمنذبهمنيماأقسىالخسارةهذهكانت/الدينتةالسياستةالناحية

حُذدَت،بالقؤةيوناتانشغلهاالتي،الكهنة!ئيسوظيفةكانت،أخرىجهةمن.لِونلأنانيدعلى،سنة

استعادتها.فيحط،السياستةالناحيةمن،الحقلمعنميعدفلم،المكابيينلمصلحةالمَانولتةالناحيةمن

،سمعاننظروجهةمنأفا.معهالذينالأسانيونحتىولا،هذهالنظربوجهةأقزيكونألأالبدهيئمن

السلطة.فيبقاءهلهضمنالذيالأمر،الكهنةرئيسوظحفةفقدانعلىخطرأقيهناكيعدفلم

الكهنةرئيسسلطةيعطيالذيالوأقعهذافوضىفيكبيوةصعوبةسمعانواجهذلكرغم

الأؤلهيركانوسيوحناوخلفهابنهمنطلبواالفزشميينأنقيهذاظهروقدالحشمونتة.للعائلة

هذاوهيركافوسالسياسثة.بالسلطةوالاثنفاءالكهنة!ئيسوظيفةعنالتنازل.(.مق01)134-4

يحظلمماوهذا،النخبوقيتنظيمهمفيبعضمويتهإقىأرًاالصذوقتينمنينترعأدناستطاعمنأؤلهو

الخلأمة.فيالصذوقتينأسياد،كهنة!ثيسيبصفتهصاكانا،اللذانايونانانأبيهدأخوسمعانأبوهبه

ماتالحقّمعتمأنرغم.حيادتةبطريقة،الواقعتةالسياستةالنظروجهةمنتصزفوا،الأسانتينأنغير

هيركانوسيوحتاأوسمعانعلىتهخمأقيقحران!نصوصفينجدلاآنناإلآ.،ق.مهـ11حوالى

كهنة.كرئيسيالأؤل

مع/الواقعتةالسياسئةالنظروجهةمن،الهادئة،عينهالوقتفي،لكنالضعيفةالأسانتينعلاقةإن

العاتم.التا!لخيئالتقليدفيالأؤلالأسانيئظهوررأفقتالتيبالظروفمحكومةالحشمونئةالسلطة

العدد،مترايدةجماعات،أورشليمهيكلىفيالتعليمقاعاتفييومئا،يعتموكانيهوذأ،اسمهكان

قبلتنتأفقد.قويةبنكسةأصيب..مق301العاماسيامأحدفِى،ولكن.بالتعقمالراغبينالأسانتينمن

ف.م.()401-301الأؤلأرششوبولوسالحاليئوالملكالكهنةرئيسأخاانتيغونوس،بانالظهر

،البعيدةقيصرتةلمدينةأخوىتسميةهوسترألودن"و)بوج6لون".ستر!برجفيعينهأليومفيسيُقتَل
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بنفسهأنتيغونوسرأىعندماصلالأسانيئيهوذالكن.الفلسطينيئالمتوشطالبحرشاطئعلىالواقعة

هذاولكنذأته.اليومفيقيصرتةفيحتفهيلاقيأنيمكنلاآنهيعنيالذيالأمر.الهيكليجوب

مدينةفيالمعتمةالمصزاتأحدفيانتيغونوسبمقتا!ذلكبعيدسمعواعندماارتاحواوتلاميذهلأسانيئ1

إ.ستراتونإبرجأسمأيضاعليهيطلقكان،أورشليم

الأسانئينعندالتنتؤموهبةليعطمثة)الحUهذهعنيوسيفوسفلافيوسيووي

(08-78,1Bellum).دينتةسياستةكجصاعةالأسانتينوجودأن،عينهالوقتيا،روايتهوتظهر

الإسكندرالملكإلىالأسانتينأحدوتجههارسالةوتظهرذألها.أورشليمفيحتىبدهياأمرًاكان

أن-قطترسللموالتي-".مق09حوإلىالداخليئانتصارهـالسياسيئبعدالخيرلهيتمنى،يناوس

السلأئد.الواقعمعتكتفواالأسانثين

نفوذهم.6تساعوالمنطقةفيالفزش!تينعددازديادالدولةقيادةمعالتعاطيفيالأساليينآلمماأكثر

الأمر،معقمينيكونواأقللعلمانتينوأجازواللكهنةالتقليدتةالأولوتةنظامهمفيهؤلاءألغىفقد

تفسيرإلىودعوا،التشريعتةالأمورعنحصرَتامسؤولينباعتبارهمللكهنةكبيرةإهانةشكلالذي

التفسيرمنالنوعهذااليهودتةفيالناسمنالعاقةفضلتلكلماتها.الحرقيالمعنىعلىيشذدللتو!اة

التورأة/إتباعتسهيلهمبسبب،الفزشمئينفشتموأالأسانتونأقا.الصعبالأسانيينتفسيرعلىالسهل

dorsche"بونعتوهم !" - chlakot"/وصاياممارسةإلىدعوألكونهمالتملّقإ،عنالباحثينإأيا

بالتساهل.تتمتزالتيالتوراة

نأالمسموحمنآنهبعد،مافيالرتانتينمثا!تمامًااعتبروا،الفزيستينأنذلكعلىالأمثلةمن

نأإلىفاشاروا،،الأسانتونأفا.بوضوحذلكتُحزملاالتورأةلأن،أخيهبناتبواحدةالعغيتزوْج

علىتطبيقهيجب،رأيهمبحسبوهذأ،c"11(:18)،أخيهابابنالزواجمنالعقةتمغالتوراة

المقذسات!وباتدنيسالفجور"بأالفزشمت!تالأسانتِوننهمالسببل!ذا.المشابهةالقربىعا،قات
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(CD )O1-7,V.نأدودطمنبالإجرامالإجهاضعنيدأفعودىالذينب!نهاماليومهذانشتهأنيمكننا

إجرأقي.بعملفعلثاقاموايكونوا

6ليلتةالإسرالتوحيدمشاريععارض/الحسيديممنقسمًاأنإلىالبدء/منذ،الختلفةالتفاسيرأذت

ودعوامستقا!،تنظيمَاأعضاوهفأشس!;V(Q1,pHab)1-9الحقمعتمأطلق!االتيالعاقة

وكيفالقانونئةالخظروج!ةفيالخلافاتهذهاستمزتكيفقمرأننصوصتُبتين4.)بالفزشميين

معللأساتيينالقانونيةالمواقفكبيربشكلتطابقت،التوراةتفسيرإلىبالنسبة.عذةنقاطفيتطؤرت

طؤر،العكسعلى.سياستةلأسبابفكانالمجحوعتينهاتينبينالانقسامأقا.للصذ!قتينالعلأندةتلئا

اليهودئةفيللأسافتينمعارِقطب!يالىحقيقتيندينتينمنافسينإلىفكثرأممثرأنفسهمالفزشمتون

الكهنةرئيسوظيفةحقعلىالتنافص!أدنئويمافثثر.اممثرالمجموعحَنِبينالهؤةوتعققت.الفلسطينتة

فيمعارضةأقيد!نمناشتركواآنهموبماالفزيستين،-شعجلمالحقْومعتمالمكابيئيونانانبين

ثالهمكان،يوناتانوضعهالذيالقمرفيالتقويماعتمادرغم،أورشليمهيكلفيالذبائحطقوس

النفوذ.وكسبالسياستةالسلطةفيالمساهمةفيالأفضلالحظعينهالوقت

.(..مقY1-1أ53يناوسالإسكندرحكمبدءفيهذافيالأولىللمزةنجحواالفزيستينأنّيبدو

بصلبوأنتهت؟بالفشلباءت..مق59حوالىالحكمقلبفيالداخلتةالسياسحةمحاولالهملكن

باعتباوفتمتعواالفزشمتونعادت.م.،)76-67سالومةألكسندرةالملكة؟لامفي.من!مكبيرعدد

الثانيأريستوبولسالكهنةورئيسالملك!لكنالسنهدريم.فيشأنذاتجحاعةوأصبحواكبير/

.م.ق63العامالأمورزمامالروماناستلموعندما.أخرىمزةالسلطةمنجردهم.(.مق)67-63

محذد.ودينيئسياسيئتوتجهأقيلافرش!تينيكنلم

والمؤكد/الوحيدالكبيوفنشاطهم.الفترةتلكفيالأسانيونتصزفكيفنعرفأنعلينايصعب

001السنةحوالىقمرانمستوطنةتأسيسوهوألاتمامَا،داخلتةمسألةوهوفقطدينيئنوعمنكان
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تلكإلىتعودوالتي،بالأسانتينالخاضمةالمؤتفاتمنيظهر.واسعنطاقعلىاللفافاتلإنتاج..مق

والصذوقيين.الفزيسيْينعفئتبتعدأنأرادتذأتها،علىمنغلقةموخدَةمنظمةكانواألهمالفترة

المنطقة.فيالسياستةالسلطةفيفاعلاَعاملاَأيضاكانوافالصذوقتون

المكابيئ/يوناتانالأؤل،الأشمونيئالحلامألىالمرحلةلتلكالمعاصرةالأسا!يةالمؤتفاتفييلفتنا

منأربعةإلآالأسانيْينكتاباتفييذكرلا.خلفائهعلىيطتقلاالنقدهذاأنحينفيبشذة،يُنتقد

الذي.،.مق-76ا53يناوسالإسكندرأؤلهم.إليهمالتعزفيمكنالذينالأشمونتينالحكامهؤلاء

أنقذآنهإلمىيُشار.الملكيةأيالمردوجة،وظيفتهمنالسياسيئالجزءإلى"الغضبإأسدلقبهيشير

فيجذتانالانجازانهذان.الفؤشمتينأي،المقاومةعنالمسؤولينوصلبوثنيئهجوممنالأرض

لاوتاليَا،!الإطلاقعلىلهاذكرفلااالكهنوت!ئاسةأي؟وظيفتهمنالحانيالجزءأفا.الأسانتيننظر

الذي،الثانيهيركانوسوأبنها.،.مق)76-67سالومةألكسندرةالملكةعنالكثيرنعلم،انتقاد.

إدخالإلىالأسانتيندفعتأعمالهمامنبعضاأنإلآ،الكهنةرئيسمنصب،عينهالوقتفيشغل،

أسعدتقدالأعمالهذهكانتإذأأقا4"،.و؟32؟ء323)السنوقيتقويمهمفيمطابقةأعياد

الثانيأريستوبولسالملكيُذكر.الد!ليلفقدانبسبب!اضحًايعدلمفهذاكذرتهم،أوالأسانيين

السن!دريمهذهـقادبصفته(.3,2Q4,pHoseab)كهنةكرئيسوظيفتهإلىبإشارة.،.مق)67-63

بصفتهلهافتقادمنليسولذلك،الأسانتينلدىترحيبَاهذاعحلهلاقىوقد.الفزيسيينمنهطردالذىِ

كهنة.رئيس

بعد.الكهنةرئيصىوظيفةعلىاستيلا"لهعلىمقتصرَأالأسانتينانتقادكان،يوناتانحالةفيحتَى

بدء!فيجذَا،جتدةبسمعةيتحتعكالطبأنه،حبقوقتفسيرلهيشهدالأحداثهذهعلىسنةمئة

دخولوحتىق.م.،016السنةيهوذاأخيهموتمنذالمكابتة/للمقاومةسياسيئكؤعيمحكلحهإ،

Q1,pHab)9-8..مق521السنةأورشليم VIII)علىلإسرائيلزعيمَاالحقمعتمإرشاريجعله

منصباغتصب"،أثيمك!كاهنفقطقمراننصوصفييونلأنانيُنتقد.وسليمانداودالملكنِنمثال
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أما،كعلىواستولىقتلهحاولبلالواضح!الإرشاد!غمالحقمعقمإلىيعده!لمالكهنةرئيس

به.هوأ-تهمبماالأسانتة،المؤئَفاتفيخلفائهمنأفييتهم،.المنطقةفيالأسانتين

فييوناتانموتبعدالأسانيونظلجهة،من.نتيجتينالاكتشافهذانستخلعمنأنيمكننا

البلدفِىالسياسيةالظروفبتغييرأمرأقييتبنوالمأخرىجهةمنلكنمالسياستة،الناحيةمنطمأفينة

موتيليالذيالزمنعلىفقطهذاينطبقلا.مؤقتةهدنةفعفت.با،نقلابأمبالعنفاكانسواء

سمعانمنكلكانعندماسنةثلالينقبل،سابقوقتعلىبلق.م.011حوالىالحقمعقم

أورشليم.فيسمِاسيينوحاكمينكهنةرئيسيالأؤلهيركانوسويوحخا

التنتؤعلى!اقتصرالوقتمرورمعالأشحونيئالحلامضذهجومهأوقفقد،الحقمعقمكان

حاكمَاذلكمنبدلاَوسيُظهرالأشحونتةللسيادةنهايةالئَهسيضعحين،المستقبليئالخلاصزمنببدء

نسلمنداود،مثل،المسيحهذايكونأنينبغيالملكيئ.7ليل"إسرإمسيحهوداود،نسلمنجديدًا

الحقمعفمج!د.هاروننسلمنكاهنَاالمعتيرالأشمونيئكالحلام/لاويسلالةمنلايهوذا،

معتمماتعندما.لاوينسلمنالمتحذرينللكهنةالمستققةالسيادةفيالحق4للكلهنةكرئيسشخصتا،

زمنبدءمعنفسهالئَهيعتنأنذلكبعدالأسانيونانتظر،لوظيفتهشرعيخلفدونمنالحق

في،ينتميأن"هارون!مسيحعلى!كانإسرا!ليلإ.!مسيحإلىإضافة"لهارونإمسيحاالخلاص

الكهنوتيئ.صادوقنسلإلى،رأيهم

ج!ة،منالنسبأنالأسانتينعندسلالدَاكان،الوقتذلكفياليهودجميععندالحالكانكما

شخصلأفيممكنايكنفلم،وعليهعشر.ألالْنيالأسباطمنمحذدنسلإلىألانتماءلجهةحاسمأمر

يتولتاأنمنمختلفينلشخصينبذلافكان.واليهوذقيالا،وقيالسبطمن،عينهالوقتفييتحذر،أن

يتعاطفوالمالأشصونت!نالحكاملكن!وذا.سبطمنوالملك،لا!يسبطمنالكهنةرئيسمنصبي

الوظيفتينجمعواآنهمإلأداور،نسلأوصادوقنسلإلىينتمون،كونهمومع.المطالبهذهمع
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علمهم.الأسانتينتهخمإلىيؤذلمالوضعهذهلكنواحد.شخصفي

نأعلىقاركالخلأصهذافقط.المستقبليئالخلاصزمنبدءعلىتركيزهمفهوذلكسببأقا

رئيسقيامممكنَايكنلم،الحينذلكحتى.القَهلإرأدةالمطلقةالسيادةتضمنالتيالظروفمعهيحمل

هذافيالرئيسةالسلطةأقاءالأسالتينأتحادإلأاليهودأماميكنلم.إسرائبلفيشرعيئملكأوكهنة

الكاهنوكان.مضىمافيالحقمعقمأجازهكماتفسيرهامعوالأنبياء،التوراةبأسفارفممثلةالاتحاد

لملكنهماالتقليد،حسببحفظهويعتنيانكإرثويديرانهالاتحاد،يقوداناللذانهماوالمراقب

الني.هذينبشرعتةيعترفاأنأو،إسرائيلىفيالملكأوالكلهتةرئيسمنصبيأخذاأنمخؤلينيكونا

إلىوالملكالكهنةرئيسعودةإمكانتةمعهالمستقبللِحم!!سوفللأسانتين،المسيحانيئالمف!وم

.العتيدةالقَهدينونةمعإلآالمستقجلهذايتحققولا.إسرائيل

،ينتقدونآنهمخلفتةمنإلآالاعتبار،فيللأسانتينالعا"لدةالمسيحانتةالتوقعاتتؤخذلا،عادة

التأثيراتتُراعيلاالنظرةهذهلكن.الآنمتوفوغيرهوماالمس!قبلمنهـلرجونقائمهوماضمنَا،

معهسيجلبالذيهوالخلاصزمنأنمنهذاونستنتج.المستقبليئالمفهوملهذااليوميةالسياستة

الدينونةأنفيالمستقبلتةالنظرةهذهئأثيرويتعززداود.الملكبيتمنوحاكحَاشرعئاكهنةرئيسثانية

شكلأقيهناكيكونأنيمكنلاظهورهاوقبل؟المستقبليئالخلاصزمنبدءفيستحدثلقَهالأخيرة

فيبلغدًا،أواليومقطتحدثأنيمكنلاالأخيرةالدينونةأنهيالذر!ة.الخلاصهذاأشكالمن

طويلة.مذةمنذالتَهحذدهمستقبليئموعد

هذاأنالأمر،بادئفيالأسانخون،ظن.ملزمبشكلالكتابتينالأنبياءعبرالموعدهذااللًهأظهر

الأخيرةالدينونةليحذدوادانيالتفسيرعلىواعتحدواخطأهمأدككواثغ.،.مق57السنةهوالموعد

.م07العامفي
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حتى،هناكيكونأنيمكنلاآنهوهو،ضرورقيتصؤرالدقيقالمستقجليئالمف!ومهذامننتج

الكهنهَ،ورئيس،هيوودسوالملك،الأشمونتونفالحكام.يهودقيملكأوشرقيكاهن،.م07السنة

احتمللقد.الإطلاقعلىمهضينيكونوالم،أورشليمفيوسياستةدينيةسلطةيمارسكانمنوكك

الحكاموكان.للرومانالأجنبتةالسيادةوكذلككقها،هذهالحكامشخصتاتبصبرالأسانتون

الأسانتِونكانالشلثحالةفي.صحيحوالعكسيسزهم،هذاوكانالأسانثينلصالحيخصزفولى

كتهاالشخصياتلهذهممكنَايكنلم.خطاياهمعلىالشعببهاالقَهيعاقبكأداةأنفسهمإلىينظرون

لإسرأ"ليل.المستقبليئالخا،صعلىتنطبقالتيالميزاتفيهاتتوقرأن

.م03السنةحوالىهـسموعالمعمدأنيوحتاظهوكأناهستقبليئالمفهوملهذاالأخرىالنتائجومن

و!منالأخيرةالدينونةحدوثبقربالمعصدان،فبشارةالأسانيين.إلىبالنسبةالأهفتةعديمبقي

ممكنًا،يكنولم.(.م7+السنة)أيلهذهـالدينونةالأسانتونحسبهالذيالتاريخمعتتناقض،الخلاص

يسوعألى،الرومانيدعلىصلبهعنالنظربغفنالمُنتظر.المسيحهويسوعيكونأن،نظرهمفي

الموعد.ع!سنةأربعينمبكرَا

هذاازدادوقد.دانيالبسفرلملأسانتينكبيرَااهتمامًاقمرانمكتبهَإلىتعودالتياللفافاتتُظهر

بهوعدالمتعققةلحساباثهمالأساسيةالقاعدةالسفرهذاوشكلم.75السنةاقترابمعالاهتمام

لمباجت!ادودُرسالكتابهذانسخالفترةهذهفيالمستقبلى.الخلاصزمنوبدءالأخيرةالدينونة

مثيل.يسبقه

بدأكتم.66السنةفييوحتا.يُدعىكاناسحه،نعرفالذيالوقتذلكمنالأضرِالأسانيئ

الموعديسبقكانهذاأنصحيح.المقذسةالأرضفيالرومالتةالسيادةضذالفلسطينتةاليهودتةمقاومة

للتغييرالاستعدادإلىدعوةالرومافيئالحكمنهايةأقترابلكن.سنواتبأربعالمحسوبالنه!نيئ

.يحدثأنالموشك
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فيبفعالتةا،شتراكأوبصبرالتَهعملانتظاريثبغيكانإذاحول،بينهممافيالأسانتوناختلف

والموتالعذابتحفل،المقاومةخلالاعتاروأ،الأسانتونأنيوسيفوسفلافيوسير!ي.لهالإعداد

جسدتةمقاومةأقييُظهرواأوإجمانهم،عنيتخفواأقدودطمن،مدهشةبطريقةالرومانيدعلى

(158-1522,umاس!أ)B.يُذبحونأنفسهمتركفضلواالذينالأتقياءموقفمعالموقفهذايتطابق

إلأا!أعضاء.النفسعنبالدفاعالسبتلتدنيستحاشيًا،مقاومةأقيرونمنالسلوقتةالقؤاتيدعلى

السبت،حفظقيصةفوقهيقومهموحياةالخاضةحياتهمقيمةأدناعتبروانفسهاالمجموعةمنآخرين

ضروهـلًا.هذايكونأنشريطة،السبتيومفيحتىالسلاحإلىفلجأوا

عندمامسعدةحصنفيبعضهمقتل.الرومانضذالمقاومةفيبفعالتة!،الأسانخينبعضواشترك

توقألهيُزعَميوحنا!اسمهأسانيئعغيوسيفوسيروي.م؟7العامالرومانضذمقاومتهمفشلت

علىالواقعةوعقاوسيافالود،مدقإلىبالإضافةThamnaمدينةفيللممَاومينالعلياالقيادة

الأعلىالقائدأصبحالذييوسيفوسللفزشيئزميلاَكانهذايوخاأنيعنيهذااليهودتة.ساحل

مدينةعلىالهجومفييوحتاالأسانيئاستشهد.(562,2Bellum-)568.الجليلفيللمقاومين

.(Bellum,93-21.)م66العامذأئهاليومفيعسقالون

تابعَايكنلم،للمقاومينالأعلىالقادةأحدهذا،يوحنابأنالافتراضيؤكدماهناكليس

الإسكندراشاإلىالمُوتجهَةالرسالةأظهوت.الرأيهذايدحضبالأسافيئتسميتهفمجزد.للأسالخين

عندماخصوصَا،لإسرائيلالمهقةالدولتةالأمورسبيلفيالأسانيينلأحدالعاطفيئالتأييديناوس

يوحتاالأسانيئفيالوحيدالغريبالأمووثنتة.أجنبتةسيادةيدفي!اليهودتةأو!شليمحمايةتكوذ

الدينونةموعددنؤكانربما.بفعالتةالمقاومةفياشتركبل،الأسانتينأغلبمثلسلبئايبقَلمآنههو

ذلك.فيالحاسمالأمرالأخيرة

وعشرينمئةحوالىفيالأسانيينمعالأمورجرتكيفمتعَطعة،مراحلفيإلآالتحديديمكنلا
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.م.ق54الهيكلسلببُعيد،حبقوقتفسيرأيلنا،المحفوظالأخيرالأدبيئموئَفهموضعبينسنة

الفترةهن!إلىتعودبالأسالتينخاضةموتَفاتطبعَالديناليس.م66الرومانضذالمقاومةوبين

إت!يقول،يوسيفوسوفلافيوسالإسكند!قيفيلونتقاريرفيلهموصفهناكالطوللة.الرمنتة

أعضاءيضقونوانهمكقها،الزمنتةالفترةهذهخلالمستمزبشكلاليهودتةفيأقامتجماعة

الأسانيئيهوذارصفيشبهبشكليوسيفوسيذكوهما،اثنينإلأاسانتيننعرفلا،زلكعدا.كحيرفي

.م.ق301السنةحوالىفيالهيكلفييعتمكاقالذي

قبل(.م6إلى..مق)4والسامرةاليهودتةعلىحاكمَاأرخيلاوسابنهكانهيرودسموتبعد

يعرفلمحلمَارأى،لإقالتهقيصوأغسطسأمامللمثولروماإلىالذهابعليهبأنهالخبر،يأتيهأن

احضِر،سمعانيُدعىأسانيئ،إلأالحلمهذالغزحليجدلم.الصحيحبالشكليف!وهكيفأحد

لسيادةالوشيكةالنهايةتعنيكانتالبقراتافترستهاالتىِالعشرالسنابلالحزيه.ضصانوعدتحت

رسولهجاءالحلمهذاتفسيرعلى؟لامخمسةبعد.سنوأتعشرآنذاكعمرهاكانالتيأ!خيلاوس

التاويخ.أضواءفيآخرأسانيئدخلوهكذا.(Antiquitates,34517-348)أغسطس

كبيرَاتقديرًايكنكانألهفيزعمق.م،،،4)37-هيرودسالملكعنيوسيفوسيروي

مرووسيهمنيطلبهكانالذيله،الولاءبيمينألالتزاممنشخصئا،أعتقهم،إنهحتى،للأسانتين

يروي،الغريبالتمييزلهذاكسبب.الفزيسيينحالةفيكمابالعنفذلكفرضولو،كقهم

فيلنقصقزائهعلىبهايضنأنفييرغبلملكتهمصداقتتها،فينفسههويشلثقضةيوسيفوس

.المحاباةهذهأسبابعنأخرىمعلومات

التيلدهشتهوحتاه،المدرسةطريقعلىهيرودسالغلاممزةالتقىمناحيماسمهأسانئاأنيروى

أمرملكَا،بالفعلهير!دلصأصبحأنبعد.مباركةبسيادةلهوتنئألليهود!ك!ملكلهاحدودلا

إلىبعشرينلهمناحيمأمِلالتأخيريعضبعد.لسيادتهالمتوقعةالمذةعنوسألهالنبيئهذابإحضار
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هير!دسمنحذلك؟لرعلىأناه.مصافحَابالانصرافلهأزنذلكعلىبناء.الأقلعلىسنة!لا!ين

.(Antiquitates,36815-)937عديدةأمتيازأتالأسالتين

صعوبةرغمالتاهـلختةالناحيةمنتصديقهيمكنوالذي،الأسانتونبهقامالذيالممئزالدور-سبَط

منألانطلاقيتتم.مهقةئلاثةبمعطيات،طيرودسالملكزمنفيالأسانيينإلىالإيجابتةالنظرة!سير

إضافة.قمرانفيأي،الميتالبحرعلىأساسَاعاشوا"الأسانيين"بأن،بهالمشكوكالكبيربلينيوسقول

فيأورشليملمدينةكاملاَوصفًا/اليهودتةالحربعنحديئهمعرضفي،يوسعيفوسيقذمذلك/إلى

الأسانتين"إبؤابةالمدينةلسورالغربيئالجنوقيالقسمفيويذكر،الرومانيدعلىحصارهارمن

(145,5Bellum).لهم.مركراوجعلوه،المدينةمنقسمفيسكنوأالأسانتينأنهذأمننسنتنج

عينهالوقتفيعاشواالأسانتونيكونأنيمكنلا،المتنقاضتينالنتيجتينهاتينبينالتوفيقيمكننا

أحدثهالذيالكبيرالدمارفيهيصفالذييوسيفوستقريرعبرأو!شليم،فيأوالميتالبحرعلى

مستوطنةفي،الأثريهالاكنشافاتبحسب!أيضا،،(Bellum+أ037-)937..مق31العامزلزال

إلىوانتقلوا،الخيفالزلزألبعدقمرانغادروأ6"الأسالتينأنعلىيستدكالمعطياتهذهمن.قمران

بؤأبةالوقتذلكمنذسُضيماجوارفيسكنإمكانياتهيرودسالملكلهمأقنحيثأ!رشليم،

المستوطنة،ورقحوا،قمرانإلىالأسالتينأغلبعاد،هيرودس،حاميهممات،وعندما.الأسانتنِ

الأسانتين.وجودأيضازالقمرأنمستوطنةوبانتهاء.م68العامدمارهاحتىهناكوسكنوا

فيوجدفقدكبير.حذإلىبهامشكوك،أليومكثيرونيتبناهاالتي،هذهالتاريختركيبإعادةإن

أورشليم.فيأوقمرانفيكقهمعاشوايكونواأنيمكنلا،أسانيئ4هـ0.حوألى،يوسيفوسزمن

القرنأواسطفيالأسالتين6تحاداشسعندماموجودَأ،كان،الأسانيينبؤابةفيهتقعالذي،المدينةسور

ومنهم،/أورشليمفي،الوقتذلكفيأقاموا،الذينالأسانتونيكونأنيمنعشيءلا.م..قالثاني

يتمركزونكانوا،وتلامذته.،.مق301العامالهيكلفِىعتمالذي،الأسانىيهوذا،المثالسييلعلى

245

http://www.al-maktabeh.com



سببَاالبدءمنذكانتالقاسيةالطقستةالطهارةأحكامأنوالأرجح،المنطقةهذ!فيبهمخاصنحيئفي

هذإ.في

بإنتاججديدمنيسمحبشكلقصير،بوقتالزلزالبعدقمرانمستوطنةبئاءأعيدلماذانعرفلا

.قمرانفيالزلرالبعدالنموذجتةمخطوطات!امعالمكتبةبقيت،حالأقيفي.واسعنطاقعلىلفافات

فشخاوعينقمرانبينالزراعتةالمنشآتتهحللمكما.جديدةعديدةلفافاتهناكانجزت،ذلكأثناء

بعد،قمرانإلىوعودتهم؟الزلرالطإثر،أورشليمإلىقمرانمنالأسافتينانتقالفإنوعليهتمامًا.

منطقيئ.وغيرمُثبَتغيرافتراض،هيرودسموت

ملموسبشكل(يوسيفوسلهيشهدالذيالمميز،الأسانئينوضعثولركيف،السؤاليبقىلكن

.السؤالهذاعلىللجوأبمختلفانمجالانثمةلهيرودس.الطويلةالحكمفترةخلال

برئاسةللاجتحاعيلتئمالسنهدهـيمكان.السنهدريمفيالأسانئينمساهمةفيالتفكيريمكلن،جهةمن

ثلائةمنهادكل،والمعقمينوالنبلاء،الكهنة،مجحوعاتثلاثمنيتألفوكان.ممثلهأ!الكهخةرئيس

يمكنلذا،.الثلاثالمجموعاتهذهإلىينتصونأشخاصالأسانتينمنوكانمقعدَا.وعشروق

للسنهدريم.المؤتفةالثلاثالكتلهذهفيتمثيلتةبقؤةيتمتعون،هيرودسزمنفيكانوأ،آنهمالافتراض

.،.دا.م)76-67سألومةألكسند!ةالملكةزمنفيالفزشمتينوضعبعيد،حذإلى،يشبههذاوضعهم

غيرهيرودسوملكتةالكهنةكئسِىشرعتةإزاءالمتحفظةمواقفهمتكونأنالضرو!قيمنليس

بعيد،حذإلىهذايشبه.العاتةوالسياستِةالدينتةالحياةفيمشاهـكعهمعلىسلبياألرتقد،الداودتة

البرلمانأعضاءإليهاينتميالتيالأحزابغيرأحرابإلىينتمونأناسبرئاسةالنيابتةاللجاذاجتحاع

كانالسنهدريمإنوالقلأللة،اللاحقالرتانيئالأدببهايوحيالتي،النظرةأنهذامنيتتهد.الآخرون

هذالنايسمحلا،أخرىجهةمنالتاهـلختة.الناحيةمنصحيحةغيرفزش!تة،سيطرةتحت6لمَاد

يشكلالافترأضهذاأنيبقى.السنهدريمعلىالمسيطوينكانواالأسانيينإنبالقولالضعيفالتقلمِد

YO

http://www.al-maktabeh.com



أحادتتها.فيوالمغاليةالختلفةالنظرلوجهات2ياتحد

أورشليمهيكلبناءإعادةفيفغالةمساهمةساهحواالأسانتينأنفيبد!،أخرىجهةمنأقا

الاستعمالهذاإلىيشرِ.هيرودسالملكإشرافتحت.،.مق52السنةبهالعصلبدأالذي،وتجديده

بعفتفاصيلوكذلكالهير!دفي،الزمنفيأنجزتا،الهيكللفافةمننسختينمنلوأحدةالكثيف

سيحل!الذي،الخلاصزمناقترابمع،الأسانثونيكودطأنتاليَا،يرتجح،.م62العامالمُنجَزالبناء

الهارونيئ،المستا،الشرقيالكلهخةلرئيسملالمبناءبإعداداهتقوا،م07السنةفي،حسابانهببحسب

قبل،هيرودسأقنعواقدكانواالأسانيينإنبالقول،الافترأضهذافيالمبالغةيمكننالا.وظائفهلإتماحبم

يمكنما.شخصتةبمباررةبهبدأنفسهالملكأنييدوكهذا؟ضخمبناءمشروعفيبالشروع،سنةتسعين

.إنجازهيه،الأرجحعلىوساهموا،،المشروعبهذارخبواالأسانتينأدتموضوعيا،،قوله

الحزبهذاتأليرأقا.الهيكلدما!حتىالأسانتينقضةإلىذلكمناممثرنضيفأنيمكننالا

الأسالتينطبعتالتيوالقيمالأفكارحولالسؤاليبقىآخر.فموضوع،اللاحقالقوئِالدينيئ

.آنذاكالي!ودتةفيالأساسيةخصلأفصهموشكلت

الأسانيينخصائص

الترمواالأسانيينأنفيه؟لبسلابوضوح،أففسهمالأسانيينإلىتعودالتىِالنصوصتُظهر

إليهم.المُسَتمالكتابيئبالتقليد،لهمالمعاصرةاليهودتةفيآخرفريقأقيمنأممثر،ووعيبصراحة

التعبيرأقا.الأسانيئالتعليممركؤسيناءجبلعلىإسرائيلشعبمعالتَهقطعهالذيالعهدكان

التيالتوراةهذا،يومناحتىكتهموأليهودالأسالتين،إلىبالنسبةفهو،العهد،هذاعنالملموس

الحقيقتةالقَهخلاصنعمةالتورأةهذهوأعتبرت.الخمسةالشريعةأسفاربشكل،لموسىأعلنت

!هالاكاه".لاحقَاالرتانتونسقاهماأي،الأخلاقيئالتعليموخصوصَا،تعليملككوأساسَالإسرائيل
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خا،صتحقيقأن،آنذاكأليهوديَةفيآخرفريقأقيمنأممئر،بوضوحفهموا،الأسانيينأنفيشلثلا

.الأرضعلىملكاالتَهلهأرأدهاألىَالمقذسة،الأ!ضعلىإلآيتتملن،التورأةفيالظاهرإسرائيل

المقذسةالأ!ضفيماأهتمأنالأسانتونأعتبر/الأخرىالكتابئةوالتقاليدالمَوراةمعاييرعلىبناء

بها،التَهأموالتيالذبائحتقديمطقوسمنفيهيحص!!وما،كهنتهمعأورشليمفيالئَههيكلهو

أ!رشليمهيكلحولألمجتمعإسرائيلشعبكانالتوراةبمقتضى.الأخرىالطقسيةوالاحتفالات

أولئكأيجدد،ومهتدينعادتين!اسراثيلثينولاوت!كهنةإلىمقسَمًافكانهرمتة.هيكلتةذات

النظامهذارأسعلى،التوراةبحسب،الكهنةرئيسوكاقاليهودتة.واعتنقواوثنتينولد!وأالذين

لصارووا؟الكهنوتيئالنسلمنالكهنةرثيسيتحترأنعلىآخركمابيئتقليدونعن.الطقسيئالهرفي

الوظيفتة.وأجبلأنهإتمامعلىالجسدتةالناحيةمنقادرَايكونوأن،حياتهطوالالمنصبفييبقىوأن

ممكنَايكنلمالمقذسة،الأرضوخارج،الهرفيالطقسيئالنظامبهذأالحرثبألالتزأمدونمن

.التوراةتقضيكمايوجدأن،الأسانتينحسب،7سِللإسر

،الطهارةأحكاممن!اأخذوأفقد.الأسانتينعندالقانونيةللناحيةأساسَاوحدهاالتوراةشكتت

يتشذدلم.بالأخلاقالمتعققةالأخرىوألمجالات،الاجتماعيةوالقواعدالعشر،وضريبةوالقدأسة،

التقليد،فيبالتراخييسمحوافلم.النقاطبعضياإلآالاَخريناليهودمعاصريهممنأممثرالأسانتون

كما.الوثنتةبالتأثيرأتحخىأوالمتغترة،الزمنتةالظروففيمُغرضةبطريقةأنفسهميكتفوأبأنولا

التقليدإطارفيبعد،مافيحصلكحا،المكتوبةالتوراةلتفسيرمستققةمعا-نشوءيجيزوالمآنهم

الشفهتة.بالتوراةالقائلالرتانيئ

المتعنقةالتوراةأحكامفاتبعواالطعامتناولفيأقا،6لهمصلوفيالتقليد،يتبعونالأسالتونكان

وكانواالآبائيئ.الدينيئل!رثتشذدَا،ا،كرالمناصرين/زمنهمفيوكانوا،.الهيكلفيالحبئبعيد

صتواقدوكانوأتغجير.أفيإجراءعدمعلىوحريصينأجنبيئ،تأثيرلأقيمتنتهينجدا،محافظين
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ظر!فأسوأفيحتىبأمانةأحكامهاوأتباعأجزائ!ا،كلفيالتوراةتطبيقعلىالوئيساهتمامهم

.الحياة

أسفا!إنة،الحقمعفمقولف!والخقليد،فيمعروفَايكنلمالذيالجديد،الأسانيئالتعليمأقا

وزمنالأخيرةالدينونةقبل،ال!ا!يخمنأخيرةكحقبةالحاضرإلى،المضمونحيثمنتشيرالأفبياء،

لكن.الحاضرةالفترةفيخاضمةبأهفتةتمَمتعالأنبياءكمبفيالموجودةالتَهأوامركان!وتالئا.الخلاص

حالوفي/بالتورأةملحقةإنْهاقالوابل،للتوراةمنافسةالأنبياءأسفاريعتبووألموالأسانتينالحقمعفم

الخمسة.الشريعةأسفارإلىالاحتكاميجريتفسيرها،فيالاَراءاختلفت

لم!لهذا6نها.ذالتوراةبرتبةتتحتعبصفتهاومستقتةقلألحةسلطةبأقيقطالأسانتونيعترفلم

!علممنالأسانتينإلىوصلماكك.جديدةسلطةذيجديدرويوفيكتابأقيالأسانتونيؤقف

الأرواحلطرددىارشادات،روحبنوجودعن!التعليم،الملالكةوليخورجيا،الروىكتبفي2سرقي

أعلنهاالتيالأسراراممثربعمقلتقحتيمساعدةأدواتإلآ،إليهمبالنسبة،تكنلم،الحكحتةوالكتب

فلملها.منافسةأوالإلهيئالإعا،نلنوأةمساويةالكتبهذهلَكنولموالأنبياء.التوراةعرالفَه

.للتوراةموافقةفيهأعتبروهاالذيبالقدرإ،يستعملوها

منأموجودًيزالماكانماككلجمعمحاولةإلآالأسانييناتحاديكنلم،بتأسيسهميتعققمافي

الصارمةالإجراءأتأقا.وتوحيدهالمقذسةالأرضفي6ليلإسرلشعبالتقلجدتةعشرالاثنيالأسباط

وأسفارالتوراةشكلفيالتقليدأهقتةإحياءعلى6باجوإلآتكنفلمالجدد،الأعضاءبقبولالمتعققة

قدرشاملبشكلالتوراةجوهرتعتمعليهكانحقيقيا،يهودتايكونأنأرادمن:عاتمبشكلالأنبياء

العملى.سلوكهفيبجذيةذلكيتبعوأن،الإمكان
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إسرائيلالفه/كشعبالأسانيون

لشعبأيعشر،ألاثنيللأسباطالوحيدينالشوعتينالمصثلينأنفسهمالأسانيْوناعتبرالبدء،منذ

11amفكانوا.حاضرهمقيإسرائيل El"و"االفَهه"شعبأي؟adat Jisrael"،إسرائيل"جحاعةأي

واقعئاتجسيدًالدينا،العنصرةعيدأي،الأسابيععيدفيالسنوقياجتماعهموكانأبكملها(".

JisraeL،للصا،ةالطقستةاجتماعانهمإلىينظرونوكانوا7ديل".إسركلاجتماعإأي)!"!ط

كانتالوحدةهذهعنوللتعبير.المشترك"الشعب!اجتماعباعتبارهاالمشتركةالوجباتولتناول

فيها،موجودينالأسانيونكانالتيالأمكنةكلّفي،عينهالوقتفيتُعقَدالطقستةألاجتماعات

من"المبنيئ،الأرضعلىالمتاليئالئَههيكلمنجرءًاالمحقتةالأسانتةألمجموعا!منكلوكانت

!كانبالهحكل.يحيطمافيشكلإسرليلباقيأقا،الأقداسقدسيعتبو!نالكهنةوكانالبشر"،

فيللطقوسخاطثةممارسةهناكدامتما،المقذسةالأرضأجلمنالتكفيرذبائحيقذمواأنعليهم

التو!اةمع،أو!شليمهيكلفيالأقداسقدسفىِيوضعكانالعهدتابوتأنوبما.أورشليمهيكل

الذيالهيكلذلكأيالتورأة"،!بيتأيطماأنفسهمالأسانتوندعاسيناء،جبكعلىإعلانهاسبقالتي

.(0553،:أعد)أنظرالرئيسعماد!المحترة،الكهنةرعايةإلىب!االمع!ودالخحسةالأسفارتشكل

الشرحمعالفَه"اعهد9أياا"bentel"1بصفت!مالصذوقتونمقذمتهموفي،الأسانتونالكهنةوجشد

سيناء.جبلعلىأعلنهاالتيالقَهلوصيةالأرضيئالتمثيل،إليهمبهاالمعهودللتوراةالصحيح

فئاتلتنظيموفقًا.الخمسةالأسفارفيتردكما7ليلإسربنيةللأسانجينالداخلتةالتنظيميةالبنيةتشبه

لقدرةالأدفىالعحووحذدوأ"فئات"،إلىأنفسهمالأسانتونق!م2،أ-عددفيإسرائيلأسباط

الفئاتتنظيمإطا!ضمنللكاه!.الخاصتنالوضعونطموا،سنةبعشرينالعبادةممارسةعلىالرجال

رجالوعشرةوخمسينومئةألفمنتنظيمتةفصائل21،22-:18خروجبحسبشكلوا،هذا،

.القضاةبدور،عينهالوقتقي،يقومونئمتهمكان،العبادةممارسةعلىقاد!ين
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البنيةهذهأنالمهتم.بالتفصيلللأسانتينوالإداهـتةالتنظيمتةالبنيةمجمللعرضهناالمجاليتسعلا

ذلحادنظاممجزدتكنولم،بكاملهإسرأئيلإلىوموتجهةالتوراةمعاييرعلىدومَامؤشسةكانت

يمثلونكانوابل،إسرائيلإطارفيخالمحااتَحادَا،أنفسهمنظرفِىالأسانتودط،يكنلم.لأسانتينا

بكامله.إسرائيل

اللًه،شعبرعوأآنهموهووأحد،باستثناء،الكتابيئالتقليدإلىبالنسبةبجديدالأسانئوذيأتلم

المتداوَلة،الكتابتةاللغةعنتغيبالتي،التسصيةهذهتأخذ!ا-تحاد".أو"وحدةإ،أيJahad،إسرائيل

تكنولمالاكبر،بجزئه،العالمفيمشئئا،الأسانتيننشوءحتى،كانإسرائيلشعبأنالاعتبار،في

فيالمبعثَرةإسرائيلأجزاءتوحيدإعادةأصبحتوهكذا.المقذسةالأرضفيتعيشقليلةققةإلآهناك

تحديدمنيتجزألاأجزءًيشكلجوهرئا،أمرَاالمقذسة،الأرضفي،إسرائيللككواحدأتحاد

6ليل.إسر

الشمالتةإسرلاليلمملكةسقوطمعالمقذسةالأرضخارجالسكنتةالمناطقفيإسرأئيلتشتتبدأ

مملكةسكانسبيومع.النهرينبينمابلادإلىسكانهامنكبيرجقء!حلحين.م.،ق722السنة

عبر،وأصبح،التشتتازدادق.م.،582و587و795،السنوأتفيفرارهمأوالجنوبتة،يهوذأ

وهكذا.7ليلإسرفيعامةحالةَ..مق175العامبعدالدينيالاضطهادأثناءللألقياءالجحاعتةالهجرة

،أخرىجهةومن.،.مق722قبلالأمورعليهكانتماإلىعودةجهـة/من،الأسانتيناتحادكاق

أرضه.خارجإسرائيلوجودعلىعام505منأكثربعدنوعهمنجديدَأالآنحادهذاكان

فيإسرائيلشتاتجمعإلىتهدفرابطةًقطيكنلمالأسانيئالآنحادأننرفأنبنايجدر

)المنفيئ6ليلإسرلكللقاءكانبل،خاضةلأهدافالأرضداخللليهودتوحيدَاأيضاكانوما،المنفى

القَهشعب،إسرائيلعننهـائيانفسهفعلألاتحاد،هذارفضفمَنالمقذسة.الأرضفيوالممَيم(،

عضوًتا،ربطَالإسرأ!ليل،الخلاصتربطالتيالتوراةوخانسيناء،فيالتَهعهدوأهملالخلاصيئ،

المقذسة.الثَهأرضفيبوجوده
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لتقويما

وهيالاكبر،التأليرلهاكانمنهاثلالة.ومختلفةعديدةتقويمتةنظمالقديمالشرقفيهناككان

السبي،منذاليهودتةفيذأئهاالثا+لةالنظمهذهفرضتوقدالحاضر.حتىأليوميةحيانناتحذدتزالما

والأسبوع،البابليئالقمرفيوالتقويم،القديمالمصرقيالشمسيئالتقويموهي.،.مقالسادسالقرنفي

له.وذروةكن!ايةالسبتمعالإسرأثيليئ

الشمسيَالتقويم

اللغاتفيللأشهراللانينتةالأسماءبعضفيواضحوهذا.للرومانالحاليئبتقويمناندين

إلهمناسمهفأخذآذارش!رأقاكن!لك.وبقيت،بأرقامإليهايشارالأشهربعف!فكانت.الأور!بتة

فترةبعدجديدةِبححلاتللقيامبححايته،تتحزك،الرومانئةالقؤأتكانتالذي،مارسالحرب

ويونيو.!أبرلليوس،،مايوسالرومانتةالألهةإلىبأسمائهاالتاليةالأشهروتدينالشتاء.فياستراحة

أوكتافيوسغايوسخلفهإلىوأغسطس،يوليوسغايوسالقيصرإلىباسمهفيدينيوليوشهرأقا

أكسطس.

الشمسبانقلابالسنةبدءحذدعندما،القويمالرومانيئالتقويمأصلحالذيهوقيصريوليوس

السنة،فيالأخيرالشهركانالذي،شباطإلىأضافالطبيعيةالشمستةالسنةمعوللحساواة.الشتوقي

فقاميومَا/365منتتألفالتيالشمستةالسنةمعالدقيمَةالمساواةأقا.سنواتأربعكلكبيسَايومَا

يتغأنوطلب1582،السنةالمساواةهذهإلىتوضملفقدعشر.الثاكغريغو!يوسالبابابها

زمنمنذ6لدةزكبيسة؟لامعشرةفألغيت.سنة4هـ5كلمراتئلاثكبيسيومإضافةعنالاستغناء

اليوليانيئالتقويممننتجوهكذا.مباشرةمنهعشرالخامسالأؤلتشوينمنالوأبعتبعبحيتقيصو،

الحاليئ.الغريغورقيتقويمنا

منذالمصرتونعرففقد.المصريينإلىالقديمالقمرقيللتقويمإصلاحهبأسسقيصريدين

يومًاثلالينإلىشهروكلشهرَا،عشر6شيإلىوق!موهايومَا،365منالمؤتفةالشمستةالسنةالقديم

yoy

http://www.al-maktabeh.com



تموز.منتصفالنيلبفيضانالمصرت!عندتبدأالسنةكانت.السنةن!ايةفيإضافتةأعياد؟لامخمسةمع

بدءانتقل،تكونأنينبغيتمايومبربعأقصر،القديمةالحساباتبحسب،كانتالسنةهذه،أنوبما

البدءنقطةإلىجديدمنالوصولتمآنهاعتُبرأنإلىالمتقذمة،النمؤفتراتعبرببطءالنظافيالسنة

111منتتألففترةبعد fكلالإضالطالكبيسأليومالمصريونيدخللمما.حذإلىقصيرةسنة

السنةمنذالتقويمهذاالمصريونقبع.عنهمهذاقيصرأخذوقد.م.ق035العامفيإلآسنوأتأربع

الأقلتعلى..مق2772

منكثيرونهرب،أورشليمهيكلبتدمير..مق587العامنبوخذنضرالبابليئالملكأمرعندما

شاملتقويمفظامليلتينل!سريكنلم/الوقتذلكحتىمصر.إلىإرميا،النبيئبينهمومنأليهود،

ير،يةعندهمتبدأالسنةوكانت.إلامسبعةمنالمؤلفالأسبوعنظاميتبعونكانوأبل،ب!مخاصن

رينهم،يناقضلاالذيالمصرقيالنظامتبتوأ587العامأورشليمسقوطبعد.الربيعفيالأؤلالهلال

السبعة.الإثامذاتالإسرأئيليئالأسبوعتحترمبطريقةعينهالوقتفيعذلوهولكنهم

يومَا.ثلالينإلىمنهاوكلشهرَا،عشر،لنيإلىالسنهَتقسيمالمصرفيالتقويممناليهودتبنى

الثالثالأشهرإلىأضافوهابأربعةإلآالسنةنهايةفيالإضافتةالخمسةا؟تاممنيحتفظوألملكتهم

تمامَا.أسبوعَاوخمسينوأثنينيومَا364منسنةكلتشكلتهكذاعشر.والثانيوالتاسعوالسادس

السنةمنالأؤلاليومأفاأمسبوعَا.عشرئلائةمنويتألفيومًاوتسعينواحدًامنهاربعكليحوي

وذلك،الأسبوعمنالرابعاليومباعتبارهأربعاء،يومدومَا،فكانالفريد،الإسرأئيليئالتقويمهذافي

الرأبعاليوبمفيزمنيئحسابلكلمحذدةوعواملبداءةكنقاطوالنجوموالقمرالشمسأنشأالذَلأن

سنةتبدأأنمنبذ،كانهلالاً،لابدرَاالمَمرخلقالقَهأنوبما.1(9أ-4:أ)تكالعالملخلقه

بعدالشمسلأن،الربيعفيوالنهارالليلبتساويتبدأالسنةأنأليهوداعتبروعليهببدر.أيضاالخلق

النهار.منالكبيرالقسمعلىفكثرأكثرتسيطركافتاليومهذأ

سنةربعكلوكان.الطبيعةفيالمسيطرةالشمستةالسنةعلىمؤشسَاوكانمثاليًا.التقويمهذاكان
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الأسابيعخدمةانتهتهذأ،التقويمنظاملاتباعالأولىالسنةفيبدر.يومفي4عينهالوقتفييبدأ،

دورةوبدأت.السنةنهايةعلىأسابيعأربعةقبلالثانيةللمزةوالعشرينالأربعالكهنوتتةللعائلات

أسبوعَا،وعشرينأ!بعةمنتتألفاليَالأولىالدورةبدءعلىسنوأتستآمروربعد،التاليهَالخدمة

فيالأولىالدورةخدمتالتيالعائلةكانتوهكذا،السابعةالسنةبدءمعالتاليةالدورةبداءةتوافقت

هذهـالسنواتخلال.السابعةالسنةهذهفيالأولىالد!رةستخدمالتينفسهاهي،الأولىالسنة

والتي،التوراةفيألمُحذدَةالكلبيرةالأعيارأيامفيمزتينالكهنوتتةالعائلاتهذهمنكلىخدمت،الس!ت

النظامهذافيالمادتةالناحيةمنعارلانظامتأفنوهكذاجذا.ضخمةالكهنةعائداتكانتفيها

فقطةإلىالأمو!آخر4التوضلتم،خدمةدورةوأربعينتسعانقضاءوبعدكهنوتيا.الموتجهالتقويميئ

المقذرالفرقوبسببيومَا.4riمنالمؤتفةالسنةبداءةمعالطبيعخةالسنةبداءةتوافقتفيهاالتيالبدء

تقريبَا.طبيعتةسنة392تضاهيالتقويمهذافيسنة492ككفإقيومًا،رأ2422ب

وتاليًاا!عتبار!قيبوضوحفاخذ،الطبيعيةوالسنةالتقويمخةالسنةبينتحتبهيمكنلاالذيالفوقأقا

تمافا،الخلقنظامحسبد!رقها،تن!يأنعنالشمستعيقللًهالمقاومةالعالمفيالشزسلطةأنتبتن

وأأسابيعأواسلامعبرالطبيعتهَالسنةمعالتقويميئالنظاملمساواةمحاولةقطتجرِلميومًا.36؟خلال

يومَا؟36منسنةككتتألفأن؟الموضوعبهذاالمتعتقةالنصوصفيتحذدبلإضافتة.كبيسةأشهر

الضمنيئ،السبتيئأو،السباعيئالمبدأأحترامهأي،الدأخليةالنظامهذافصخة.نقصانأوريادةدونمن

كلوأن13،ا-2:تكأأنظرللكونالفَهأرادهالذيهومالنظاهذاأنتاتمبوضوحلليهودعنت

يستبعد.أنيجبآخرنظام

أورشليم،إلىمصرمنعادواالذيناليهودأحضرهالذيهوالتقويميئالنظامهذاأنالظنأغلب

نظمالذيوهو.العودةاالفرسملك،قورشعن..مق538السنةالصادرالمرسوملهمأجازعندما

المصدرأنفيالافترأضهذايتعزز.تدشنيهمنذوذلك/..مق515بنا،هـالسنةأعيدالذيالهيكلعبادة

،aالكهنة!كتابأيضاائسفاة،الخمسةالموسويةالكتبفيالمتمثلالمتأخر بدءبعدانجزوالذي السبي،

معيا!ا.واعتبرهأليهودقيالمصرقيالتقويمهذااشترط،الأرجحعلى،فلسطينفي
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وذلكالكهنوتئة،بالنفحةالمطبوعالخمسةالموسوتةللأسفارالنهائيئال!كلفيالأمرهذايتضح

عاشإتهعفيقالوالذي،الفلكعلمفيالرئيسوالخبير،القديمةالأ!منةحكيم؟أخنوخعمرعبر

واحدةشحسيةسنةتمامًا،،بلغتالتيالطوفاقمذةوعبر،التقويمهذاعرابةمصركانت،سنة365

أدنهذاإلىأضف(.\8:و711:)تك A.الآنسة Jaubertالخبرِة فيالرئيسة بهذاالمتعققةالأبحاث

احترمت،قدالسبتبحفظالمرتبطةالخمسةالموسوتةالكتبوصتةأن،5391السنةأثبتت،التقويم

يأليوأخيرَأ،!الشمسيئالمَقويميفترضالذيالأمر،السبتيوميسافرونكافواالآباءأنقطيذكرفلم

)تلثالليليئنصفهعنثغ6أؤلاَالنهارقينصفهعنبالحديث،الكهنوتتةالخلققضةفي،يومكلذكر

كما،الصباحفىِالشمسشروقمعيبدأاليومأنيفترضالذيالأمر31،،23،،813،91،(5:ا

النظامعلىالمبنيئالبابليئالتقويمنظامفيكماالمساءعندالقمرظهورمعلامصرافيمألوفَاكاق

القمرقي.

يومًا؟36منالمؤلفالشصسيئالتقويمأنالمستوىرفيعةكونتةحساباتتُظهر،ذلكعلىعلاوة

العالمتاريخمنالجرءذأكاحتسبنافإذا.التَهأعذهاالتيالخا،صخطة/التوراةمنطلقمن،يطابق

منحقبفي.م.،قالثالثالقرقفياليوبيا،تكتابمؤقفاحتسبهكما،التوراةذكرهـفيياتيالذي

المقذسةالأرضإسرأئيلدخولوحتىآدمخلقمنذأله،هذامنينخجشمستة،سنةوأربع!نتسع

يأه(/05:أيوبيلاتسنة2455أي،الحقبهذهمنخحسونمضتقدتكون،يشوعبقيادة

كتابمؤكفجعلالذيهوالحسابهذا.سنةوتسعينأربعصائةمنمنهاكلتتألم!دوراتخمس

فييأتيالمقذسةالأرض6ليلإسردخولألنئيعتقدالعشرةالأسابيعروياعنيتحذثالذيأخنوخ

-أ79:2و"9الأثيوبيئ)أخنوخسنة!تسعمائةا،فأربعةمنبجملخهالمولَفالعالمتاريخمنتصف

17،.

الشمسيئالتقويمهذاإستُخدمكيفخاصّ،بشكللتظهر،الأمثلةهذهتكفيهذاسياقخافي

فترةمنذالفلسطينتة،اليهودتةفيوبدهيئ،عاتمنحوعلىيومًا،364منالمؤ!لفاليهودقي،المصرقي
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نأالأرجحعلىوتوجيهها.الدينتةالطقسيةالناحيةتنظيمفيوذلك.،ق.مالسادسالقرنفيالسبي

أورشليم.هيكلفيالمعيارقيالرسميئالتقويم.،.مق167السنةحتىمستمز،بشكلبقىِالتقويمهذا

!موابتداءالأمر.بدءفيعديدةمساوماتبعدالأتمالنهلاقيشكللهأتخذيكونأنينفيلاهذاأنغير

والسنةالتقويمهذاسنةبينتفاديهايمكنلاالتيالاختلافاتمعال!كئفتمق.م.،الوإبعالقرن

يومَاrotادذاتالسنةبداءةتنتقلحيث،الإسلامفيكحاأو،وحقبالفديمةمصرفيكماالطبيعتة،

دورقي.بشكلالطبيعيةالسنةخلالباستمرار

منذإسرائيلعندمعروفًايكنلميومًا364منالمؤلفالشمسيئالتقويمهذاأنالأسانتونعرف

دولةلهاتعزضتالتيالإبادةمننجواالذينلأولئكإلآالتقويميئالنظامهذأالفَهيُظ!رلم.الملوكزمن

القديمة،إسرائيللتقاليدتطؤرمجزدالتقويميئالنظامهذأيكنفلم.،مقالسادسالقرذبدءفييهوذا

لإسرأئيلأعلِنالذيوالطقسيئالتقويميئالنظاملهذاأمينَابقيمَنلكنعنها.ومسخقلجديدولكنه

آخر،تمَويمَامتبعَاانتهكهالذيأقا.الحياةفيبنصيبفصاعدَا،الآنمن،يتمتعالذيهو،السبيفي

(.CD،12111-17)تاتمبشكلإسرائيلحياةعناستبعد

القموقيالتقويم

الحاليئ،تقويمناتحديدفيآخرشكلفيأيضاساهمالذيالاَخر،القديمالشرقيئالمكويميئالنظامإن

بهذاالقمر،مراحلىباست!راريتبععحدناالفصحعيدموعدفإنهكذاالبابليئ.القمرقيالتقويمهو

.أخرىج!ةمنالجسد!عيدالعنصرةوعيدالصعودْعيدومواعيد،جهةمنالكرنفالميعاديرتبط

3991والعام،نيسانأ9فيأ299والعاماَذار،31فييقعأ199العامالفصحعيدكان،لذلكتبعَا

القطاععلىيجبكما.نيسانأ6فيأ599والعام،نيسان4إلىتراجعأ499والعام،نيسانأ1في

تمافاالمتنقلةالتواريخهذ!معكتهاتتأقلمأنالمدرسيئالعطلة!نظام،والإدارقي،والسيال!ميئ/الصناعيئ

تقسيمأنذلكسببسابقتها.فيكما6لهذاليومقيتبدألاسنةأقيأنفي،المتمثلالواقعمعتتأقلمكما

المشاكلبعضيستبنحن،تبنيناهوالذي،سبعة؟لامزاتثابتةأسابيعإلىالقديمليليئالإسرالزمق
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يومَا.366او365منتتألفالتي6شاسنوعلىتطبيقهعند

البابليونجعلوقديومَا.92،هلالإلىهلالمنأوبدرإلىبدرمنقمرتةمرحلةكلتدوم

6لنيإلىالسنةوقشحوا،الليليئنصفهفييبدأالنهار،شين،المقمرإلهعلىتقويمهمفيادتكفىواالذيغ

أقحمواالطبيعتةالسنةمعتطابقولإقامةيومَا.435مجموعهماأي،بالتبادل92و03منشهرًاعشر

تمتقدالإضافةتكونسنةعشوةتسعمندورةمرورومعإضافيا،شهرًائالثةأوثانيةسنةككبعد

لموعدالطبيعيئالتأخيريقتضيعندماالأشهر،ثهايةفيتُقحمأخرىإضافتة؟لامعليهاتزاد،مزاتسبع

المكويمنظامفيكمابالبد!لاالجديد،بالهلالدومًاتبدأوالسنواتالأشهروكانتذلك.الها،ل

الشمسيئ.

3لاك،،نيسان،البابليئالأصلذاتالأشهرأسماءفيفيظهر،الحالالي!ودقيالتقويمهذامنشأأقا

تبنىمتىوهوفيه،مشكوكوأحدأمرئقة.البابليئالتقويممعالتاتمالمبدثيئتطابقهوفيتمور،،سيوان

اليهودمن4فأخذوالمسيحئونأفا.اليهودتةالديانةفيالرسميئالتقويمأصبحومتى،التقويمهذااليهود

معذلة.بصيغةوإن،لاحق!قتفي

المتأخرةالمرحلةفييومًاo"4منالمؤلفالقمرقيالتقويمآئبعإسوائيلأنالافتراضيجريعمومَا

إلىهناكمنالعائدونوكذلك،الن!رينبينمابلادفيمنفاهمفيالمسبتوناتبعهكحايهوذا.لمملكة

الحياة،شلثد!ذمن،التقويمهذانظموهكذا..مقملاهالسنةقورشمرسومصدورعند/أورشليم

العملتة،الناحيةمنلكنق.م.515السنةوتدشينهبناوهاعيدأقبعد،أورشليمهيكلفيالعبادتة

هذه.الممكنةالنظو!جهةصخةعلىواحددليلهناكليس

الأوسط،الشرقفيالكبرىالسياستةالقؤة.،.مقالسابعالقونن!ايةفيالبابلتون،أصبحعندما

التقويمكانولكنهوححسب،للأمبراطوهـتةالكاملةل!رارةالأساسالتقويمالقمرقيتقويمهميكنلم
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وتار!خ،طويلزميْمدىعلىالسنينتحديدجرىأنبعد،المنطقةهذهفيمتوفرَاكاقالذيالوحيد

الملكتستمعندما.واضحبشكلكقها،المنطقةفيجرتالتيالمهفةالأحداثوتئبيتالوثانق،

الأمبراطورتةق.م.،)521-486قمبيزابنهنطموعندماق.م.(،)538السلطةقورشالفارسيئ

السيادةلمنطمَةالأقصىالجنوبحتىدولثامطتقًاالتقويميئالنظامهذاكانموخد،نحوعلىالكبيرة

المستعمرةسكانق.م.،04-423)؟الثانيداهـلوسأمروهكذاالعليا.مصرحتىأيالفارستة،

؟نيسانشهرمنعشرالرابعمنابتداءوالفطيرالفصحبعيديبا،حتفالأسوانفيأليهودقةالعسكرية

يعرفونيكوفوالم!لكنهمالأمبرأطورية،بتقويممعرفةعلىالوقتذلكحتىكانوال!دو،ماعلى

الي!ودأنعلى،للمكابتينالسابقالرمنمنالوحيد،الد!ليلهوهذاذلكعداما.اليهودفيالعيدهثا

ذلكفييجريكانبمايتعتقمافيأقاالطقستة.ممارستهمفيالبابليئالقمرقيالتقويميتبعونكانوا

شيء.فيالاستنتاجهذايفيدنافلاالهيكلقيالوقت

.آنذاكاليهودتةفيسائدةكانتالتيالظر!فلمقابلةمثالاَالحالية6ليلإسردولة6تخاذيمكلننا

فيوالسنينوالأشهرالإيامبحسبتؤرخ،الوثاقوحتى/الخاضةوالرسائلالعملورسائلفالجرلالد

السنةأليومتةالحياةفيتستعولمافغالبًا.اليومعاثياوأصبح،الماضيفيمسيحئاكانالذيالتقويم

الوقتفي،ولكن.أيلول16فِىتبدأ!التي،العالملخلق575؟السنةأو،5753السنةمنبدلا1َ`194

القمرقيالعقويمإلآمثلاَ،الأعياداسيامكتأريخاإسرائيلدولةفيالمهقةالدبنيهَالمسلأللفييطتقلا،عينه

التقليدقي.أليهودقي

والفرسالبابليينإئامفي،البابليئالقمرقيالتقويمتواريخاليهوداستخدممماثلةبطريقة

الدولتةالميادينثهوذلك!وأورشليمفلسطينفيأيضاولكن،وحسبالعالمأرجاءفيلا،والسلوقتين

في،كانالقمرقيالتقويمأنيعنيلاهذاأنغيو...لحوالمراسلاتاوالأعمال،كالإدأرةكقها،المتداخلة

فيه.الطقستةالعبادةأساسوتالئا،أورشليمهحكلفيالرسميئالمقويمهو،عينهالوقت
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السنةالأولىللمزةأورشليمإلىالبابليالتقويمهذأأدخلمينيلاوسالكهنةرئيسأنشت

ولكن،.التقليديهاليهودتةالأعيادمنأقيدونومن،السبتدونمنصرفوثنيئكتقوع.،م.أق67

السياستةمصالحهبسببوأعاد،.،.مق152السنةللكهنةكرئيسمهامهالمكابيئيوناتاذأستلمعندما

السبعة،الإئامذوالأسبوعكان/أورشليمهيكلفيالتقومِبهذاثانيةالعمل،بالسلطةالمرتبطةالدولتة

منه.جزبمأصبحتقدالأعياد،وإنام

يومَا354منالمؤلفالقمرقيالتقويمهذأجهةمنالرتانيونواجههاالتيالمشاكلبعضتظهر

حتىأو،تقليد!مإلىتعودأخرىمعطياتمعيتعارضوذلك.واضحبشكلاليهودتةغيرنشأنه

الإسرائيليئالأسبوعمعتتوافقلاالقمرقيالتقويمهذأفيوالسنواتالأشهربدأءة6لها.ذالتوراةإلى

كلفيالنظريستدعيماالسبوت،؟لامفيالأعيادبعضتقعكانتمافغالئا.السبعةالإنامذيالقديم

كانتالأعمالكلأنورغم.السبتعلىالعيدأمالعيدعلىيتقذمالسبتكانإذأماليقزرحالة

يسمحونيكونوالمآنهملدرجة،الناحيةهذهمنمتشذدونالرتانيينأنورغم،السبتيومممنوعة

كانتالتيالأعيادتتطتبهكانتالذيالإعدادأنإلآصغيرَا،كانولو،كعمليبدوقدنشاطبأقي

السبت.لوصتةخرقَاتشكلكانت،السبوتلإنامالتالياليومفيتصادف

مستعملأزالماالذياليهودقيالقمرقيالتقويمخصائصعنتحدثتالتيالعلماءكمبدرسناإذا

الشمسيئبألتقويم،منقطعكيربشكلوتم!كوا،،الأسانتونرفضهلماذاالفورعلىندرك،اليومإلى

36منالمؤكف t،منالتقويمهذافيماركماليهودقي،الفلسطينيئالتقليدإلىينتميوالذييومَا

يذللأسبوعأهـلدماإذا،معنىمنللكلمةبمايهودقيالتقويمهذاوحده.الطبيعيةالسنةمعمشلال

التطابقيكنولمكقها.للأشياءالضمنيئالأساسالمعياريكونأن،ذروته،السبتمع،السبعةالإئام

علىآخرتثيدًاإلآ،سنواتثلاثمندورةكلفيالقمرمراحلمعالشمسيئالتقويملهذاالداخليئ

منالمؤقفالشمسيئالتقويمنظامفيوظيفةأقيللقمرليسذلك،عدأ.الأساسالتوتجههذاصخة

نأالمرءأرادولوالأعياد.لتأريخولاالبدر،أوالهلالمعالسنةبدءلتحديدبهيستعانفلايومَا،364
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)أليوبيلاتكاملبشكلللعالمالئَهأعذهالذيالنظاملانهارالقمر،مرأحلعلىأساسبشكليرتكز

.36(:6وخصوصَا،6:82-38

هيوحدهاالشمسأنرأىأن،الأسالتينقبلماإلىبالتكيديعودالذي،اليوبيلاتلكتابسبق

التفاصيليتجاوز،لذلك!سببَايعطيوهو(.ا.9-:2)يوبيلاتكقهالتقويميئللنظامالأساسالموتجه

في.صحيحنحوعلى،والظلامالنوربينتفزقأنيمكن!االتيهيوحدهاالشمسكقها:التقويمتة

26-اكا،1311)قمرأنمكتشفاتإلىيخخميوالذي،روحينبوجودالمتعفقالتعليم IQإ،Iv)يجرقي

خلقعندمافالتَه،.الحلقبلاهوتمرتبطةنظروجهةمنالعالمفيالأساسالفصلهذافيالتوشع

كبيرةحصصًادالظلم،دالعدل،والكذبوالحقيقةوالشز،والخير،والظلمةالنوراعطى،العالم

أحيانَا،منهاجانبالفردتةالخلوقاتفيغلبولواتمامَاهذهـالنصفمنكلآأعطىلقد.متساوية

أخوى.أحيانفيألاَخر،والجانب

الشمستةالسنة!حدها.السنوقيالمعذلافيالليلئةوالظلمةالشحسضوءبينتساوٍهناكولكن

منالموتفةالقمرئةفالسنوات.للتقويبمقاعدةيكونحينهذا،الأساسالخلقنظاماحترامعلىقادرة

لهذاوهي،والظلمةالنورمنمتساويةأجزاءتقذملاطو!ا،اممثرأويومَا383ومن،تارةيومًا354

الخلق.فيالفَهلنظاممخالفةالسبب

التقوبمينتنافس

يومَا،؟36منالمؤقفالشمسيئالعخويمإلآيتّبعونالأسانتونيعدلم..مق152السنةمنابتداءَ

رونصحيحَايعتبرونهالصذوقيونكانولئن.السبيفينشأالذيإسرائيلتقليدإلىيعودالذي

التقويمبحسبسياستة،لأسباب،الهيكلطقسيمارسونكانواكالفرشمتين،تمامَاآنهم،إلآكير!،

الوقت.ذلكفيالرسميئالتقويمأصبحالذيالقمرقي
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التقويمنظامعنإسمرائيلمنكييرقسملانحرافكتاباتهمفيمستمؤبشكلالأسانتونيأسف

وتما.يشعبهالتَهسينزلهاالتيللعقوباتالرئيسةالأسبابأحدَذلكفييجدونوكانوا،للخلقالمطابق

الأخيرةفالدينونةالأخطاء،هذهإزالةمنتمكنهمالتيالسياستةالسلطةيملكونلاالأسالتونكان

أليهودتةعلىكانالحينذللثإلى.القديمالتقويمنظامإلىالعودةتحقيقعلىقادرةوحدهاالعتيدة

مدنفيالأسانيينانفصالإلىأذىالذيالأمرالآخر،معواحدهمايتفقلاتقويمينتتبعأنالفلسطينتة

كامل.بشكلالآخريناليهودعنفلسطينوقرى

الميلادبعيداللانينتةالكاثوليكتةالكنيسةتحتفل،المثالسبيلعلىمشابفا.تنافسَاالمسيحتةفينجد

منالسادسفيأييومًا،عشر6لنيبعدالأرثوذكسثةالروستةالكنيسةتعتدفيما،الأؤلكانون25في

غريغوريوسالباباأجراهالذيالتقويميئالإصلاحتتبعلملأئهاوذلك،الحاليئتقويمنافيالثانيكانون

يحعكل،الكنيستينبينأشتهعلىالتنافسحيثوأوكرأنيا،!وسيافيأ.582السنةعشرالثالث

اليهودتةإطارفيالأسانتينعندمختلفَاالأمريكنلم.مختلفةأوقاتفيالميلاد،بعيدالمسيحيون

الفلسطينتة.

كتابففي.للأسانتينأليهوديهالديانةفيسابقَاالتقويمشأنفيالخلافهذايكونأنيرتجحآنهغير

السنةأنعلىتشديد.م.،قالثالثالقرنإلىيعودالذيالفلكيئ،أخنوخكنابفيكمااليوبيلات،

يهودإلىالتبريرمنالنوعهذأيتوتجه.الخالقالتَهإرأدةتوافقوحدهايومَا364منالمؤتفةالشمستة

ممارستهمفيالأخمنعلىبل،فحسبأعمالهمفيليس،القمرقيالتقويميتبعوناَنذأككانوأ،آخرين

وازداد2IVYمنذالنهرلنبينمابلادفيعاشواالذينالشتاتيهودمنهؤ،ءكانرتماالدينثة.

538السنةقورلشمرسومصدوربعد،فلسطينإلىمن!ميعدولم.م.،ق587بعدبكرةعددهم

اذالأسبوععليهوأدخلوأالبابليئ،العكويمجدًا،مبكروقتفيتبنوأ،ولعفهميسير.جزءإلآ.،.مق

الإسرائيلتة.الأعيادمواعيدمع،السبعةالإيام
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تقويميئتوتجهمنهمالككقسمان،السادسالقرنمنابتداء،اليهوديةفيعندناصاروهكذا

بشكلعزرأ!منوفي.،ؤا.م538منذالمقذسةالأرضعلىالبابلتةاليهودتةتأليرأذىوقد.مختلف

الصحيحالتقويمنظامحولخلافاتنشوبإلى.،،.مقالخامسالقرننهايةأوأواسطأفيخاصن

القمرقيالتقويمأذعلىدليلهناكليسالاَن/حتىلكن،.أورشليمهيكلفيآثباعهينبغيالذي

أورشليم.فيالرسميٌالطقسيئالنظام،مؤقتبشكلوان،المكابتينزمنفيأصبحقدالبابليئ

كتابأواليوبيلاتكتابمتلأليهودتة،الفلسطينتةالمؤتَفاتبعضنعتبرأنيمكنناالسببلهذا

الصذ!على،آنذاكأورشليمهيكلفيالتقويمىالنظامتطبيقعلىقديمةشهاداتالفلكيئ،أخنوخ

نفهم،التاريخيةالخلفتةهذهإلىاستندناإذا،أخوىجهةمن.لتغييرهجرتالتيللمحاولا!الناجح

عامما.رفض!ايوناتانالكهنةرئسِ!يدعلىف.م.152العامالقمرقيالتقويماعتحاديواجِهلبلماذا

التيالتقويمنظمأحدأورشليمهيكلفياعتمدولكنهجديد،بتقويميأتلميونانانأنهوالسبب

وبقوأالتغييرهذارفضواآنهمفي،الأسانيينخصوصيةتكمن.آنذاكأليهودتةالجماعاتتتبعهاكانت

أورشليم.هيكلإلىالعائدالطقسيئللتقليدأمناءوعزمبإصوار

الهيكلىذبائح

الدينتةالأعيادمناسباتوقيالسبتيومتُقذَمالتي!المشروياتوالأطعمةالحيوأناتذبائحكانت

يحذد،معتنهَبمواعيدمرتبطَاالذبائحتقديموكان.أورشليمهيكلفيالعبادةجوهر،المحرقةمذبحعلى

الطقسيئ.الخقويمُتواريحها

مواعيدها.فىِبمقديمهاالأخمنعلىمرتبطةلها،الثَهقبولأي4المحرقاتهنهصلاحتةكانتلذا،

7س-23:إ،وت!ويقتضي92".28-!إعدد23"!،وئينفيالتقدماتبهذهالمتعققةالوصايانجد

وكانتالأعياد.إثامفيتقذمالتيالذبائحوبينالسبتيومالتضحيةطقسبينجذرتاتمييرا38"

واحد.يومفيالطقسينوقوعتسئبعدالتوراة
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فإذا.أسسهفيالمساسيجوزلالكن،توسيعهيمكنثابتَا،نظامًاالتو!اةفيالذبائحأحكامتشكل

هذايكون،سبت،يومفيالخورأةفيعليهاالمنصوصالأعيادأحديقعبأقيسمحتقويميئفظاملبع

فالذبائح.عاتمبشكلالهيكلذبائحأي،برقتهالقصدبل،فحسبذاكأ!السبتهذادنسقدالتقويم

المنصوصللأحكاممخالفةبطريقةحصلتقدتكون،الضاكالطقسيئالنظامهذاإطارفيتقذمالتي

.الإطلاقعلىتشغلموكأت!امنها،فلأندةلاأنيعنيمااعليها

عارضوالكنهم.يرفضوهولمالتورأة،فيعليهالمنصوصالذبائحطقسقطالأسانتونينتقدلم

هناكالذبائحإجرأءإمكانتة،رأيهمفي،ينافيوالذي،الهيكلإلىيوناتانأدخلهالمذيالقمرقيالخقويم

هيكلفيالذبائحطقسفيالاشترأكفي،ذلكرغمالأسانتون،استمزولواة.التوكلوصاياوفقَا

الذبائحتقديمبضرورةتقضيكانتالتوراة!لأن.فائدةأقيمنالحاضةتضحياثهملخلت،أك!شليم

عنبانفصمالالذبلألحتقديمسوىاَخرخيارالأسالتينأماميبقَلمفعليئ،بشكلعليهاالمنصوص

ضاك.تقويميئنظامأساسعلىتمارسدامتما،الهيكلذبائحومقاطعة،أو!شليمهيكلطقس

لسانعلىالقَهبهأوصىمايطتقونالأسانتودطكان،أورشليمفيالضاكالذبائحطقسبمقاطعة

قوىمنلهستتعزصن!!ما،للدينونةالسابقةالعالمتاديخمنالأضرِةالحقبةبخموصملاخيالنبيئ

النارلإشعال،الآنبعدالهيكل!يدخلالآعليهسيناء،فيالثَهلعهدأمينًايبقىأنأرادمنكلالشز:

الذينبينمنيكونأنذلك(من)عوضاعليه؟جدوىدونمن(الذبائحألتقديممذبحهعلى

!منعنها:اللًهقالالتيالأبوأب(،الذبائحطقسعنيبتعدونالذين)أيموصدةالأبوابيتركون9

.(CD،الأ13-11)01(":ا)ملاخيمخانًامذبحيعلىتوقدونلابل،البابيغلقفيكم

كانالذي،منصبهعنالمعزولالرأبعأونياسالكهنةرئيسقذمهالذيالبديلالحقمعقمرفض

ممارسةمعالمصريةليونتوبوليسمدينةفيلمليهودمستقاهيكلاَ،ذلكعلىسنواتبضعقبلأنشأقد

المستقبلفيستحصلالأخيرةاللًهدينونةبأدناقتخاعهفكانذلكرفضهفيالسببأقا.الذباثحطقوس
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حال.أقيفيأورشليمهيكلفيالمتبعالضاكالطقسيئالنظامعلىسيقضىحدوث!اوأن،القريب

المؤقتةالمذةهذهتدومأنيتوقعأحديكنلم،الأمربادئوفي.مؤقتةكانتطرحهاالتي!الإجراءأت

المزمن.كهقردنَا

الأشرار!ذبيحة:سليحانلسانعلىكعَولهالتَه،إرشاداتعلىالوضعهذافيالأسانتونارتكز

51CD)أممرضاثه"المستقيصينوصلاة،الرفيمكرهة XI, )21-02. (A)ودهنالمحرقاتلحمبدل

لَقامالتيالصلواتخدم)أيالأحكامبحسبوالمُقذَمةالمرفوعةالشفاهذبيحةتكونالضحايا،

وقربانَا(للتوراةموأفقَاسلوكَا)أيتامًاوتحؤلاَموافقةذبيحة!ائحة(صحيحنحوعلىليتورجثا

)خطاياالخطاياوعنالقَه(،وصايا)عصيانالعصيانمنناتجذنبكلعن!يكفرللًه!،مرضثاطوعئا

ومثلهءأ(؟IX,3)5-4المقذسة!الأ!ضعلىالقَه،)رضاالرضا!لجلب،،الأخرىإسوأئيل

01-9.7-6(,VIII).

فيلئَههيكلاَبصففوذلك،البديلةللذبائحالمناسبالمكانالأسانيئإسرائيلكك6تحادوكان

الناحيةمنالهيكلطقسلنموذجالمطابقة،المحقتةاليومتةالأسانتينصلواتواعتُبرت.المقذسةالأرصق

التيالذبائحعنكافيَابديلاًحريآ،بشكلللتوراةالموافقالحياتيئأسلوبهموكذلكالليتو!جتة،

فِىخاضةمجالاتأوالليتورجيا،منمعتنةعناصرقطيحذدوالمالأسانتينلكن.التوراةتحذدها

والأخلاقيئالليتورجيئالتطببقأحثوأآنهمهوالأسانتونفعلهما.معتنةلذبائحبليلاً،الحياتتةالممارسة

الطهارةقواعد،دائمبشكليراعوا،أقأيضا،علي!مكانلذا،.الهيكلفيالمذبحتقدماتمكان،العاتم

واللاوئينبالكهنةوالمرتبطة،الهيكلفيالطقستةالخدمةإطارفيالتوراةفيدةالمُحدًالخاضةوالقداسة

مضمونَا.الذبائحلهذهالقَهقبولكانفقطب!ذا.ثيلئينالإسربعاقةمنهأممز

أورشليم،هيكللفيالمذبحتقدماتفييشتركوالمالأسانيينأنبوضوحقمرأننصوصتُظهر

المعلوماتتتفق.الغرصقلهذاالمحذَدة،الطبيعيةوالشرابوالطعامالحيواناتضحايايقذموألموآنهم
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يكونأنيرتجح،أخرىجهةمن.النتيجةهذهمعالأسانتينعنهـلوسيفوسفيلونكتبهماقيالواردة

الطقسيئ،التقويمعنزمنيئبانفصالولكن،أورشليمهيكلىفيالذبائحتقديمفياستمؤواالأسانبون

مناسباتفيأ!النذور،إيفاءعندأوطفل،ولادةعندزباثحيقذمونكانواآنهممثلاًيستبعدفلا

.أخرىشخصئة

أورشليم.هيكلىعلىعانمتحقظأقيالأسانيْينلدىيكنلموالأعياد،السبتذ؟لغمقاطعةعدا

،هناكيعفمونالأسانتونوكان.إسرأءليلوسطفي،الأ!ضعلىالمركرقيالتَهمسكنيعخبرونهكانواإذ

وفقَاالهيكلضرلمةيدفعوناليهود،باقيمثلكانوا،كما،الفاخرةوالمنشماتللبناءتبزعاتويقتحون

أ!رشليم.هيكلألْجاهفيووجوههميصفونالأسانتونكاناليهودوكباقي.أ6أ-أ03:لخروج

زاويةانحدارإنحتى،الهيكلنحويتجهقمراقفيا،جتماعاتلقاعةالطوليئالمحورنجدولذلك

ارتفاععلىالواقعأورشليمفيالأقداسقدسإلىتمامَاأمتدادهافييقودللاستغوابالمثيرأرضيت!ا

ممارساتمنالأسانتونيرفضلم.كلم26إلآ،جوفيبخط،قمرانعنيبعدلاوالذيمترًا،0581

بطريقةوطئقوها،المنحرفالتقويميئالنظاميسوسهاكانالتيوالأعيادالسبوتذبائحإلآالهيكل

.أخرى

الأسانتونكانالأؤل،الشهرمنعشرالوابعفيالفصحلحملانالسنوقيالذبحجانبإلى

عددلطبقَا!حرقهاالحمراءالبقرةذبحوهو،للحيواناتالطقسيئالقتلمنواحدَانوعَايمارسون

أنميتَايلحسمنعلىكانالذيالتنقيةماءإنتاجفييستعملالبقرةهذهرمادوكان.أ.أ-:91

وأالكهنةرئيسمشاركةعلىيعتمديكنولممحذَد،بموعدمرتبطَاالطقسهذأيكلنلمبه.يتطقر

الأسانتونكانولهذاالهيكا!.خارج،الحاجةعنديتتموحرقهاالحمراءالبقرةذبحكان.المحرقةمذبح

الهيكلل.طقسعنتاتمباستقلال،صعوباتدونمنيمارسوهأنيستطيعون
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المشتركةاثلكية

بل،6ليلإسرككأتحادإلىفقطشخصهيقذمالآعليهكانالأسانتينفيعضوَايصبحأنأرادمن

مكتشفماتمكنتناوقدبالأسانتين.خاصنالمشتركةالملكتةمننوعنشأوهكذاأيضا.يملكهماكك

الملموسةالقواعدلأنوذلكعملها،وكيفخةالمشتركةالملكتةهذهنظريةإلىال!عزفمنقمران

قبلهم.معروفةتكنلمالأسانثونأستعملهاالتيوالمصطلحات

!مجزعًايصيروماالآتحادإلىمعهمالجددالأعضاءيجلبهماقحراننصوصتدعوماغالبَا

فيالمُتضقنت!نوأكاا!4،طa"التخصيصوجهعلى،تسميتهيمكنكانكما.honالأتحادملكئة

.honعبارة

طاقتهعنفضلاَالمادقيملكهأيلحالشاملبمدلولهاالإنسانئروةكاملإلىوله؟مصطلحيشير

،hولهوتعنيمنها.الناتجةالا!لراداتأيفائدت!اعلىمشتملةوالعقلتةالجسدتة ،رئيسبشكل الملك

والعبيد،،والمحال/والورش،والجنائن،والمزارع،والكروم،والحقول،!البيوت،الأراضيمثل،المادقي

الملك،باختصار،أي،محتملةوراليّةحقوقًاتتضقنالتيالأخرىالعينتةالقيمأووالمال،والحيوأنات

أسثهذامنكبيرجرءوالإيرادات.منقولةوغيومنقولةأموالمن،الناسمنلشخص!الكتيئ

وأالتأجير،أو،الشخصيئالاستعمالطويقمنالخحلفة،الملكتةأنواعمنيُكسبماكلوهي،المادقي

البيم.أوألاسممما!،

عملطريقمنمنها،ينتجمامعالخاضةالجسدتةالعملقؤة،اقتصاديمنظارمن،فهينح!طأقا

هياحهaأالمئالسبيلعلىأخر!خدماتأومأجور جوهرقيأساسميحيثمنالعقليئالإدراك

كانمَنأووالأطباء،،والمعتمون،والكتاب،والحقوقتونوالتخار،،العقاليجنيهالذيالماليئللربح

قؤةالأسانثوناعتبرفقد،وعليهبالأمور.الصرفةتمامَاهوالحقيقيئرأسماله،أخرىوظيفةصاحب

منمنهاينتجلماوذلكالعينتة،القيممثلتمامَاالشخصتةالملكتةمنجزعً!العقلتةوالخبرةالعمل

.إيرادات
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فيوحقْهمملكتتهمنقللهميحقيكنلمالأسالتينجماعةإلىالجددالداخليزأنغير

.بنجاحالختاقيألامتحان!أجتيازتجريبتةسنةمروربعدإلآالأسانيئالاتحادإلىمنهاالناتجةالإيرادات

وتدار،،خاصنحسابفيتوضعالملكيةكانت،بنجاحا،متحاقواجتيازالأولىالسنةانقضاءبعد

،القبولفيالرغبةعنتراجعأوالأهليةفينقصأومثلاَ،الموتعنينجمقدطارئلأقيتحسبَا

الأقلتعلىإعدأديةسنواتثلاثمروربعدالكاملةالعضوتةعلىالشخصحيازةعدمإلىويؤدي

الأعضاء،يحضرهلمامقتدغيرمالكَاالأسانيئا،ثحاديصبح،الكاملةالعضوتةعلىالحيازةوبعد

منماتأوطرر!،تمأو،التاريخهذابعدكاملبشكللالمقبولانسحبولوحثىأبدَا،كذلك!يبقى

Lيحضرهالذيالملكإطارفيالملكتةحقوقعلىفقطهذاينطبقأولاد.دون 1U1Uليسالجدد.خلون

فئةإلىهذهتعودالقانونتةالناحيةمنوا،ستثمار؟الملكتةالحقوقبوضعيتعلْقذكر،الآنإلىعندنا،

تمافا.مختلفة

فيأخذناإزاعليها،تبنىالتيوالدينتةالمادتةوشروطها،للأسانتينالمشتركةالملكطِنظريةلناتتضح

وأنالكتابيئللتقليدأمناءيظقواأنأيضا،الناحيةهذهفي،الأسانتونأرأدفقد.الكتابتةأسسهاا،عتبار

الميزاتإلىنتعزفأنعلينا،بالأسانتينالخاضةالقواعدفهمفيرغبناواذاباستمرار.معاييرهيتبعوا

.التوراةفيخصوصَا،7ليلإسرفيالملكئةبحقوقالمتعفقة

ملكَايومَاتصبحولم،إسرائيللشعبملكَايومَاالمقذسةالأرضتكنلمالكخابيئالوصفحسب

25:وخصوصَا25،لا!ت!مثلالأأنظريهوهلإلههاملكَاسكانهامعالأبدوالىالبدءمنذكانتله.

منوحزرهمصر/فيالعبودتةتح!المُضنى6ليلإسرشعبلنفسهالإلههذااختاروقد55(.23،

هذهـ،المزدهوةالئَهأرضوفي،.13أعددلإسرائيلقبلاَالمعروفةغيرالخاضةأرضهوأدخله،محنته

أقسافاوعلأللانهم،ولقبائلهمعشر،الإلنيإسرائيللأسباطالقَهعتنوعسلاَ"،لبنًاتفيض"التي

قوثاشعبَايصبحواأنأمكنهموهكذاايرراتها،منبترفويعيشواهـسشثمروهاليسكنوهامحذدة،

32.136-عدد9وكبيرَا
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يأ!ا!ط!ول،3دائمَاالمقذسةالأرضفيبحصصهمليليينل!لعرالتَهعَهَدَالقانونيةالناحيةمن

ملكتة.،،حيازةالأرضلهموكانتالتعبير،صغإذاالاستعمالأوألاستثمارفيحقاأعطاهمأده

لكن.والعلأنلاتوالقبلألل،بالأسباطالمتعققةالحيازةحقوقونسلهمأولادهميو!لواأنعليهموكان

ينبغيكانمبدئتين،شرطينتتضقنلهاملكيتهوكانتبكاملها،الأرضهذهمالكدومًابقيالتَه

القانونتةالظروفإلىبالنظرتطبيقهماإلىالأسانحونسعىوقد،الدوأمعلىيطئقهماأنلإسرائيل

المشتركة.الملكتةعبروذلئه،جحاعتهمفيهتأشستالذيالوسطفيالملموسة

المقذسةالأرضفيالختا!الشعبوجودربطسيناء،جبلعلىعهـدهالئَهأعطىعندمااجهةمن

حيثمنالتوراةفي،ملموسبشكل،وذلك،النواحيجميعفيالتوراةإرشادأت؟تباعفيهاوالبقاء

الأرضفيبوجودهإسرائيلخلاصبدورها،التو!أة!بطتوقد.لإسرأ4ليلالمعهدلهذاوثيقةهي

حألةوفي،الموتحتىتصلبعقوباتالوصايابحفظيتم!كلاإسرليليئك!!وهذدتالمقذسة.

وجودهمأساسنرعيوأزيكانالذيالأمرالئَه،أرضمنبكامله6ليلإسرشعببطردالحيانة،

كمالكالتَه،فرض!االتيالمتطقباتمنالأؤلالنوعأقالقَه.أرضثقةليسالسبيففي.المازقي

كانتالذي،الأرضسيدتجاهالطاعةواجبفييتصثلفكانلها،كشاغلإسرأئيلعلىالأ!ض،

الرئيسة.سيادتهأداة،واللعنةللبركةمعاييرمنفيهاوماالتوراة

فيإيرادأ-ل!ا.فيمشاركَايكونأنفيحقالمقذسةالأرضمالكَابصفتهلتَهكان،أخرىجهةمن

منا،ممبرالقسميذهببأنالتوراةفيأوصىلكنه.لهملكًابكامل!االإيراداتهذ!كانتالأساس

إلىدومَا،الأفضلولكن،فقطقليلةحصع!تذهبوكانتأنتجوها.الذينلصالحالإيراداتهذه

عنطقسيئكتعبيربلشيء،إلىمحتاجَاليسالفَهلأن،الشخصيئقوتهأجلمنليس،الأرضمالك

الأرصن!إيراداتمنالقَهحضةتعودكانت،المادتةالناحيةمنلذا،.القلألمةالملكلتةبعلاقةا،عتراف

تتغكانتالحالهذهفي.أنفسهمكيلييقالإسرإلى،الأخرىالطقسثةوالضرائبالذبائحمثل،المقذسة

والمحتاجينلهادخللاالتيالأخرىإسرائيلشعبوشرائحجهة،منالطقوسخذاممراعاة
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المقذسة.الأرضفيالمقيمينعنفضلاَاجتماعئا،

فيها/إسرائيلتا!يخمنالأولىالزرأعتةالأرمنةفيالمقذسةالأرضإيراداتفيالقَهاشتواك!كان

البواكيرعنالتعويضتمجذا،مبكروقتوفي.لهتعودالأرضتنتجهماكلمنالبواكيرأنفييتمثل

22،تكوينفي،إبراهيمقصةفيإسحقذبيحةروابةتعكسهماهذااحيوانيهبضحتة،الذكرتةالبشرتة

البقر،منالذكرتةالأبكارفيمحفوظًاالقَهحقفبقي،الطبيعةفيأقا.JUبالاضَاعنهااستعيضثتم

الريتون،وغاباتالكرومومن،الحبوبحقولطمنالسنؤلةاكلراداتفيوكذلكوالماعر،،والغنم

البسانين.ومنتوجاتالأخرىوالفاكهةالتينأشجارومنأيضا،النخيلشجرمنولاحقا

الثمار.نضوجمواسمقيتقعسنويةأعيادئا+لةلمناسبةتراكمتةبطريقةيجريالبواكيرتقديموكان

أورشليم.هيكلفييجتمعوأأنالعبادةعلىالقادرين6ليلإسررجاللكلينبغيكانالأعيادهذهفي

بعيديرتبطوهوالشعيرغلالانضوجعلىيرتكزالذيالربيعيئالفطيرعيد:هيالثلآنةالأعيادهن!

التيالرراعتةالمنتجاتببواكيرالمرتبطالمظاكوعيد،أسابيعسبعةبعدالقمحبواكيروعبد،الفصح

أخرىأجراءتذهبوكانت.المحرقةمذبحعلىيُقدمالعطايامنجرءوكان.الخريففيلاحقَاتنضج

الهيكل،خذاملكونهمالمقذسةالأرضفيخاضةحصصلهميكنلمالذينواللا!تينالكهنةإلى

إلىب!ايؤتىكاقالتيالتقدماتمعظملكنغلالها.فيمباشرغيربشكليشتركونكانوأولذا

في.الطقسيئتقديمهابعدالواسعةالهيكلأرضفيالعيد،يوميكلونهاأنفسهمالحخاجكان،الهيكل

التضحيةأعيادوفي،أيامفحانتةالمظالعيدوفي،ايامسبعةيستحزالتضحيةعشاءكانالفطير،عيد

.الأحيانأغلبفيفقطواحدًايومًاالأخرى

نهايةفيأي،الملوكرمننهايةفيالأوضاععلىجوهرهفيالتضحيةلنظامالنموذجهذاينطبق

الشحالتةإسرائيلمملكةفيكبيرحدإلىمختلفَاكانالذيالأؤلتاريخهأقاتقريبَا...مقالسابعالقرن

وفيالتوراةتقليدمنمختلفةأجراءفيجزئيافيَظهر،اورشليمفيهيكلهامعالجنوبتة،يهوذامملكةعن
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أساسعلىحتىولاالنحوذج،لهذاواقعتةموخدةبصورةالخروجيمكلنلاآنهغير.أخرىأسفار

واللذي!،قمرانمكتشفاتإلىلَنتميالتيالهيكللفافةنعنأوالأخباركتابفياللاحقتطؤره

أهتماماثدوفاهناككانتفقد..مق504الرابعالقرنحوالىسلالدةكانتالتيالظروفيعكسان

مصادروتشملواللاوت!،الكهنةحصيصفيوتريد،أخرىأأعيادًالنظامهذاإطارفيتضعمتعتدة

التقدماتمنأجزاءتستعملأنفيترغبأوأورشليمهيكلسيطرهَوتضمنللايرادات،إضافية

بالتعرفإلآالمتوقرةالمصادرتسمحلاكفها.الأ!ضفيوذلكمنها،تأتيالتيالأماكنكلفيالطقستة

زمنتةفترةفيالفعلتةالظروفإلىالخعزفأقا.السنينمثاتاستمقالذيالنزاعهذامنجوءإلى

ممكن.فغيرمحذَدة

تقدماتبربط!القائلة،الملوكزمنفيبالظهوربدأتالتيالنزعةندركأنكتهذلكمنأهتم

جانبإلى،التوراةفينجد.الحبئأعيادمواعيدعنمنفصلبشكلالعشريةبالفرائبالمتنؤعةالذبائح

منافسنظامالعشريةالضرائبأنالواقع.التقدماتمنمتعذدةأشكالاَ،معينةبمواعيدالمرتبطةالذبلالح

زمننهايةفينمتأهقتتهولكن،وأجتماعيةوطقستةسياستةلأسبابالبدءفينشأ!قدالحج!،لأعياد

أورشليم.فييومًا364منالمؤلفالشصسيئالتقويماعتمدعندما،السبي

معابدأي،كبيرةحكومتةهياك!!ثلالةهناككانت..مق722السنةالشمالتةالمملكةسقوطحتّى

!منشأتعا-يدةعظيمةمعابدجانبإلىعليها،وأنفقواودأن،إيلوبيت،أورشليمفيالملوكأنشمأها

منالكبيرالعددهذاشكل.المنطقةفيمكانككفيالأغنياءالإسرائيلتونيملكهاشخصيَةطقسية

،الشمالمملكةسقوطو(دىواللاوتين.الكلهنةمنكبيرلعددكافيةالحراداتمصادرالعبادةأمثن

هاجرواقديكونوالمإذاهذا،طعامدونمنمنهمكميرينبقاءإلى4المساحةحيثمنا!بروهي

جرىالذييوشيايماصا،ح.م(،ق687-لأا)6حرقيااليهودقيالملكإصلاحوركز.السقوطإبان

التيكقهاالأخرىالعبادةأماكنوألغيتأورشليمهيكلفيبكاملهالمتبقيليلإسرطقس622السنة

نسلخصوصًا،القديممنذهناكالمقيمينالكهنةعائا،تكانت،أورشليمفيلكن.قائمةكانت
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أصبحتالتي،الكهنةلجماعاتممكنَايكنلملذا.إكلراداتمنكبيرَاوقدرًاالقرارتملكصادوؤا،

المركزقيالمعبدفيالطقستةالخدمفيالدخولاللاوث!،ولجماعات/الأخرىالمعابدفيعملرونمن

الإيرادأت.منقليلقدرعلىحصولهمإلىبالإضافةهذأ.جرئيئبشكلإلآ

18:عدربحسبالعشر،هذاوكان.الوقتهذافياللاوت!عشريسقىماأدخِلَيظن،ماعلى

ثلاثكلمرةيلفَعفكان15-26:12و92-14:28تثنيةبحسبأقاسنوثا.يسدْد25-32

مجملمنبالمائةبعشرةالفويبةهذهفييشاركواأن،الك!نةبخلافاللاوت!،علىوكان.سنوات

بدأتالجبايةأنويظن.اجتماعثةضويبةالبدء،منذ،كانالعشوأنالمذكورةالنصوصتُظهو.دخلهم

الثاني.الهيكلبدءمع

اختصوالذي11(،أ-27:26،-22،أ:)تثالكهنةعشراُدخِلأيضاالوقتذلكوفي

للأرضالزراعتةالإيراداتإلىوالعائدة،آنذاكصروفةكانتالتىِالأخرىالطقستة6لبالضر

الحيواناتذبائحلكلن،طقسيةكذروةأهفتتهاعلىحافظتالتقليدتةالحبئأعيادأنصحيح.المقذسة

بأهقئةأ،،"أtأ*أ)*اكللا-االهيكللفافةتُظهركما،حظيتالسنوتة،الموأعحِدعنالمستققة

بشكلعشوتةكضريبةتعطىفكانتالرراعحة،التقدماتأقا.التقويمفيالمُئبتَةالأعيادكلفيمركرية

الطقستة.السنةعنزمنئامستقل

26(،تثمثلاَلأأنظرالثلالةالحج!أعيادلمناسبةالذبائحتقديمفيالرراعيئالتوخهمننشأوهكذا

كانت،ذلكإلىإضافةكقها.الأعيادفيالهيكلتقدماتأهتمهيالحيوانتةالضحايافيهأصبحتنظام

المتوفوةبالمنتجاتالأعياد/فيتستبدل،الزيتونأووالعنب،والقصحالشعير،مثا!،بالفصولالبواكير

وذلكالؤيتون،و!يتوالخمو،،الطحينمثل6نها،ذالأنواعإلىتنتميوالتي،السنةمدأرعلى

رمرتة.المقذمةالكقتاتكانت،العشرتةالضريبةمعبالمقابلةاليومتة.الذبيحةإلىبالإضافة
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شلكالكهنةعائلاتلصالحخاصنبشكلبعدتُقذمالرراعيةالإيراراتمن6لبالضرعادتما

نطتوزيعتة،جداولحسبباستمرارلحضصَتبلتسديدها،؟لناءالهيكلبخدمةتقومكانتالتي

ا،ستنتاجالممكنغيرمن.بالاشتراكلهاالمرخصالكهنةلعلأللاتجديد،منمرةككعليهايتفق

معتُحسَبوالخبزالبيتوذبلألح،التضحيةحيواناتمنللكهنةالعلألدةالأقسامكانتإذاما،بوضوح

وعائلانهم.للكهنةثابتدخلمصدركانت،حالأقيفيإضا!أ.بشكلىتُسذدأوالعشريةالضرألب

بسهولة،أمكنلماذا،السنةأوقاتعنالمستققةالعشرتة6لبللضرالرئيسالنظامإلىالانتقاليفشر

الهيكل،طقسفيالطبيعتة،السنةلسيروالخالفيومًا،364منالمؤقفالشمسيئالتقويمتطبيق،نسبتة

الطبيعتة.والسنةالطقستةالسنةبينللمساواة،أشيرأوأسابيعإضافةإلىحاجةهناكتكونأندونمغ

عنالمقذمةالذبائحمعظماستققتالعشريةالأحكامبفضل.خاضةطقستةأهضتةالعبادةلسنةوهكذا

الطقستة.السحة

مجوللفرضعليهخلافلاالذيالأساسالر!اعيئوأستثحارهاالمقذسةالأرضفيالسكلنبقي

اليهودتةتكنلمآنذاكأيض!ا.السبيفترةقيوذلك،الإيراداتهذهفيوالمشاركةاالطقستة6لبالضر

علىالحياتتةممارستهمأشسمواالذينأيالمنشأ،حيثمنليليينالإسركلتضتم،كتابريانةبعد

المُرسى6ليلإسرمعالقَهعهدعلىركرتالتيال!يكلديانةكانتولكنها،العالم!اكانواأينماالتوراة

مئلاَ)أنظرالمقذسةالأرضحدودضمنحصرثاموجودةكانتوالتي،الأورشليميئالمقدسفيبثبات

(13-1Q11,T LIX)واضح،كيرينالماأفا.بالطقوسمربوطةكانتهذهـالأ!صقألراداتفقط

الالتزاميرتكزكانالملكتةبحقوقمتعفقهَأسسأقيوعلىهذه،،الأرض5إ-ساداتماهتةفهو

خاصن.بشكلالعشريةبالضرائب

حسباأورشليمهيكلأنوهو،عليهخلافلاواقعمنكفهااللاحقةالاستنتاجاتتنطلق

للهيكليكنلم.المقذسةالأرضملكتةبحقوقيتعتقمافييهوهمحلقطيحا!لم،الكتابيْهَالشهادة
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.للملوكملكَاالأرض!منأجزاءأصبحت،المصلكةزمنففي.الخا!جيئسو!هخا!جعقارقيملكأيْ

6نيلئة.الإسرالأسباطأقاليمعنمستققةكانتداود!،)مدينةبصفتها،أورشليمأنفيشلثمنوط

السبيزمنوبعد.للوثنتينملكَاتقريبَا،بكاملهاالمندحرةالشمالتةالمملكةأصبحت..مق2؟7ومنذ

وهكذا.الخزينةلصالحفاستثمروهالهمأملاكاالسابقينيهوذأملوكممتلكاتالوثنتونالحكاماعتبر

-فىالماكانمماقليلةأجراءبقيت.بالقؤةعليهاإستولواأوتمفكوهاالتيالأخرىبالأ!اضيأيضافعلوا

عادتماالمبدأ،حيثمنوهكذا،.القانونتةالناحيةمنخاضًاملكَا،المقذسةالأرضفياليهوديدفي

الطقستة.للضريبةأساسَاتكونلأنصالحةملكخخهاضوقحيثمنالحقذسةالأ!ض

فكما.الكتاييئللتقليد!فقًا..مقالثانيالقرنمنخصفحوالىالأسانتونتصزف،الوضعهذاإراء

إعادةأيضساينبغيكانهكذأ،الإمكانقلرالمقذسةالأرضفيالمبعثَرة6ليلإسرأشلاءأ-تحادهمجمع

الحقيقيئ.مالكهابصفته،الفَهإلى،عديدةخاضةأملاكإلىوالمورعةالمجزأةزألها،المقذسةالأرض

الأرصن!إعلانمجزدعبر/6قيعشوبشكلالتَهإلىالملكتةضوقإعادةالممكنمغيكنلمآنهإلأ

يعيشونالذينواليهودالوثنتينضغإلىتلقائثايؤديقدهذافمثلمثلاَ.لتهملكَابكتتتهاالمقذسة

كانالأمرهذالكن.الطقسيئالضريبةنظامإلى،الأ!ضمنأجزاءكمالكي،للتوراةمخالفب!ث!كل

هناكيكنلموهكذا.الطقستةالضرائببكلالمتعققةوالقداسةالطهارةأحكامجهةمنتمافامستبعدَا

ضمنالمقيحينالإسرائيلتينالتزاممدىلفحصوصارمصعبأسلوباعتحادوهوواحد!سبيلىإلآ

الناحيةمنفيهمعيبلاالذينأولئكأملاكإعادةبغيةالطقستة،بالعبادةالمقذسةالأرضحدود

الحقيقيئ.الأرضكمالكالتَهإلىالدينبة؟

وتصيرالفَه،إلى،الوقتيمسكانها،بكلالأرضتعودأن،النظرئةالناحيةمنممكنَا(كانوهكذا

وأالوثنتينمنبكاملهازرأعتةأرصن!أوملكشراءيتتمكانعندماخصوصًاله!ملكَاجديدمن

،عنوةعليهاحصلواقدفيهاالمقيصونكانالتيالأملاكتصادركانتعندماأو،الكافريناليهود
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الجميعكانالذيالكقيئالكمالأهقجتهفيفاقالأمرهذاقيالنوعيئالجانبأنغيوالقَه.لصيالح

ملكَاقانونئاوتعتبرمقذسة،أرضفلسطينقيتقومأنيكفيكانفقدما.وقتيخاتحقيقهإلىيصبو

لئَه.مستقلأ

طوالمقذسة،الأرضمالكيأنفسحهميجعلوالأنيوعَايخططوالمالأسانتينأنكتهذلكمنأهغ

الجدد!الداخلينلأملاكمتسقمَابصفته،الأسانيئالاتحادسقيفقدلفه.كأمناءإلآيتصرفونكانوا

ا،نمن،أصبحقدنفسهالتَهأنيعنيالذيالأمر"أ(+12,15)الئَه"آتحاد9أيإيل؟يحاد

المَابعوالعقارأتالمصتلكاتإدا!ةمجلسوكانالجدد.الداخلونيقذمهلماالحقيقيئالمالكفصاعدًا،

!مجلسأييسرائمِل،خيبورآساتيُسضىبكامل!االمقذسةالأرضعنوالمسؤولللأسانيين،

مصادرةحقيملككانلانهبوجودهـإلأمعرفةلناليس(CDا*دأأ8الإسرائيلتة".التعاونيةالجمعتة

الهيكل،إرارةعنمسؤولةتكنلمالهيئةهذهأنذكرهالجديرمنالمقذسة.الأرضفيالوثنتةالأملاك

الماذتة،الملكتةأمورفيالوكيلدوريؤدييكنلمالهيكلأنبعنيمابذأنها،قائحةهيئةكانتولكنها

المُلكتة.إيراداتمتسقمَافقطكاذبل

عددفيواضحهوكحاالإسرائيليهإ؟التعاونتةالجمعخة!مجلستسميةتظ!ر،ذلكإلىبالإضافة

يخعنمشروغاتُعتبَركانتالأسالتين6تحادإلىالعلألدةالمشتركةالملكتةأدطقمراننصوصمن

رفضت،السياستةالسلطةوخصوصَاالمقذسة،الأرضقيإسرائيلىمنأجزاءولأن.كقهمالإسرائيلتين

عملئامقتصرةالمشتركةالملكيةبقيت،إسرائيلكليضغأنيفترضالذيالآنحادهذاإلىا،نضمام

ضمنحصرتةمجموعةإلىتتوتجهتكنلمالمبدأ،حيثمنالمنطمة،هذهلكن.الأسانيينمنظمةعلى

المقذسة.الأ!ضفيبكلاملهالذَشعبإلىب!!،الفلسطينتةاليهودتهْ

لم،الأسانيئالاتحادمنمسافةعلى..مق051بعد،كانتالتي،تلكالفلسطينتةاليهودتةأجراء

فيمختلفمنهجدائمًالديهاكانبلالملكيه،فيالمشاركةمنالنوعهذالهايكونأنفييومَاترغب
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الخاضمة.الحقوقمجال

إلىيعودالذيالإقليمكاملعلىالسيطرةإعادة.،.مقالثانيالقرنفيالحشمونيون،الحكامبدأ

القسممحل،المجاورةالوثنتةالمناطقمملكتهمإلىوضقوإعشر.الإشيإسرلاليللأسباطالسابقةالأرض

هذافيصودفواالذينالوثنتينككوأرغم.الأردنشرقوأ!ضسابقَا!آد!مأي،اَدوميةمنالشحاليئ

تحتالواقعأورشليملهيكلالحشمونتونأقنوهكذا.يقتلونكانواأوالت!ؤد،علىالتوشمع،

فعلئايعيشونالمعنتونكانمدىأقيإلىنسبئامهمايكنلمبحيثكنتة،ضرييتةطاقةسيطرتهم

ابراداتتخحققكانتوكيفالفردتة،المحتلكاتعلىيحصلونكانواطريقة!باقي،وقداسةبنفا!ة

الطقستةالضريبةالأمبراطو!يةفيالموجوديناليهودكليدفعأنإليهمبالنسبةالمهتم.الممتلكاتهذه

شكلتحتاَخر،وجرءافيه!العاملين،أورشليمهيكللصالحمنهاجزءيذهبكانالتيالإلؤامئة؟

الخرينة.لصالح،السابقاللاوت!عشر

منبهيرتبطوما،الهيكلإلىق.م.152السنةيونالانأدخلهالذي،القصرقيالتقويمفتحوقد

اليهودقيالشتاتضتمالأولىللمزةأمكنالدوليئالتقويمهذاأساسعلى.واسعةآفاقًايهودتة،أعياد

خووجيأمرالتيالهيكلىضريبةفيالفضلىالبداءةوكانت.الطقستةالضريبةنظامإلىفلسطينخارج

ri:الإلزامتةالضرييةهذ،فيشمِلوقدبدفعها.عمرهمنالعشرينأتمإسرائيليئكلأ-16أ

الأرضفيبالوجودالضرييةارتباطلأنزلكالمقذسة.الأرضفييعيشونلاالذينالإسرائيلتون

بحسبحاسمَاكانالذيالنعن،علىوليسالخحسة،موسىأسفارسياؤاعلىمبنحاكانالمفذسة

الفزشمتون.آتبعهالذيالتفسيرفيالنهج

وقتمنذبهمعمولتقليدعلىللصيلادالأؤلالقونبدءفي،الإسكندرقيفيلونيشهدوهكذا

إلىمحذدموعدفيسنةكل!احضارها،المصرتةاليهودتةفيالهيكلضريبةجبايةأنوهو،طويل

والتقليد،فلافيوسيوسيفوسمنمشابهةمعلوماتذلكإلىأضفناإذاوفد.بواسطةأورشليم
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حئى!ومامناليهود،لكلملزمةالهيكلضريبةكانت،الحشمونيئالرمنمنذآنه،نستنتجالرتاتيئ،

بلادطيهودكاقفقد،الثلالةالحبئأعيادمناسباتفيتجمعالضرائبهذهكانت.النهرينبينمابلاد

تقدماتالمناسباتهذ!فيأ!رشليمإلىيرسلونكانواكما.المظالعيدفيمثلاَ،يجبونها،النهرينبين

ربطعنالمبدأ،حيثمنتمامًا،التخقىِتمآنههنانرىبقيمتها.أموالاَأو،التورأةعلي!انضتأخرى

حقوقعنالضويبة،الحالبطبيعةفُصلت،كما.المقذسةالأ!ضفيإسرأئيلبإقامةالطقسثةلضريبة

واستبدلكفه.العالمفييقيملثَهكشعب،إسرائيلفيالشخصتةالعضويةذلكمحكوحقتالملكتة.

.بالتوراةبارتباطهاالأرضفيبالإقامةالضريبةارتباط

التوراةباحكامالتاتمبالالتزام،خاصتبشكلطالبوأ،فقد.مشابهنحوعلىالفزش!تونتصزف

23؟:23)متىالتعشبرواجبفيالأخيرةالأعشابعلىمشتملة،العشرتةوالضريبةبالطهارةالمتعققة

يُضطزوالاحتىوذلك،الآخريناليهورملكعنمنفصلاًالشخصيئملكلهـموأبقوا42،،:أألو

فيكانأومنها،العشوالإنتاجصاحبيدفعلمحالفي،أخرىمزةالزرأعتةالإيراداتتعشيرإلى

علىخصوصَاكقها،أليهودتةالجمعتاتعندكمامشتركةملكلتةالفزشمتينلدىوكانت.ريبذلك

محقتة.ومدارسصلاةبيوتشكل

خلاصلكلوحيدكامتدادالمقذسةالأرضقيالموخَد7ليلإسرتقليداستعادواالأسانئونوحد!م

نأالمشتركةملكتتهمفيكقهاالملكتةحقوقبينالجمعمنالهدفوكاق.عليهوحافظوا/التوراةفي

الشخصتينالمالكين،المتوارثةالقوانينبفعلظقوا/الأسانيينإنالقولعنغنيئ.الغرصقهذايخدم

حقله،يررعالأسانيئالمرارعظكفقدالتَه".إأتحادباسم،الملكتةحقوقحيثمن،تسجيلهممالكل

والخذام،،المأجورونالعضالأيضاوكن!لكإيرادأتها.منعائلتهمعويعيشوفاكهتهوكرومه

رأسمالها،المعرفةكانتالتي،الأخرىالوظلأدفوأصحاب،الأسانيوقوالتخار،والصناعتون

هؤلاءيمارسهاالتيالأعمالطإيراداتكانتإذ؟عائلاتهممعواللاوثينالأسانتينالكهثةكوظلأنف

منحصصهممنجيًدبشكلعائلاتهممعالعيشلهمأمكن،أخرىج!ةمنالتعشير.واجبة
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المقتسةالأرصقفيالباقونكيلتونالإسركانالتيالعشرتة7لبوالضرالذبائحتقدماتضرائب

يدفعونها.

الذينللأسانتينبذ،كان،الهيكللطقسالأجملفيمخضصة/كانتالعشرية7لبالضرأنوبما

،مغلوطتقديمعلىالقافمالطقسيئالنظامبسببالبدءمنذأورشليمهيكلفيالذبائحطقسقاطعوا

فأعطيت.نظاقيبشكلالذبائحطقسإقامةإعادةحتى،العشريةالضرأئباستخدأمتغييرمن

فيأعضاءاصبحواالذينواللاوت!للكهنة،الطقوسلخذامعادةتُخضَصكانتالتيالحصص

الكهنوتيئالعشرأي،الزراعيةوالمنتوجاتالحيوإناتتقدماتالأسانيونواسشعمل.الأساتيئالأئحاد

لأهدافاللاوت!،عشرتوأزيكانتالتي/المهنتةالمداخيلوضرائب،المشتركةلوجباتهم،التقليدقي

خاصن.بشكلاجتماعئة

أحكاممنخاضةغاياتاستنباطأيضماأمكنذلك،جانبإلى.الأساسالنظامطبعًاهذاكان

الأسانيْونالقادةكان،المثالسبيلفعلى.التوراةفيالموجودةالأخرىالكثيرةوالضرائبالذبائح

لا.منهيرتزقونإضالتعملأقيممارسةمنيمنعهمحذإلىمنشغلينالإدارتة،بالشوونالمهتصون

كافيةالأملاكمنمداخيلهمكافتتمنالإدأرتةللوظائفأناساننخابيتغكانإذامانعرف

منه6ئتمصدربالضوورة،ثضة،.المشتركةالخزينةمنعليهميُعوَضكانحذأقيوألى،لمعيشتهم

عينفيالذيللبناءالتابعةالمنشأتمعوتشغيل!ا،قمراقمستوطنةلبناءأستعملتالتيالطائلةالأموال

المشتركةالخرائنفوائضاستُعملتهلأوالأغنياء،الأعضاءتبزعاتمنكقههذاتحققهلفشخا.

معلوماتأقي،أخرىلغاياتوُضِعتالتي،قمواننصوصفينجد،،للأسف؟الغرضلهذاالمتنؤعة

ذلك.عن

الأسانتينلدىا،قشصادتةالناحيةجعلالمشتركةالملكتةمنالنوعهذافإنأمر،منيكنمهما

بلمادثا،فقراءالأسانيونيكنلم.أورشليمفياليهودالسكانلباقيكانتالتيتلكمنحالاَأحسن
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الملكثةمنبالضرورةنتجالذي،الداخليئالاقتصادالنسبيئالغنىهذاأسبابمننسبيَا.أغنياءكانوا

هكذاا،ستيراد.منكئيرَاحذتالطقستتينوالقداسةالطهارةمتطقباتلأنوزلك،الأسانتةالمشتركة

مغالطحينأنمنتمامَا6دقَاويكونحيثالأسانيئ،الختازمنخبزهيشتريالأسانيئالعاملكان

الفرششِين،مثلتمامًا.الواجبحسبالمحاصيلإيراداتجهتهمنوعشرسبقأسانيئمُزارعمحاصيل

عشريةمداخيلأنذلكإلىأضف.محتملئانِثعشيرنفقاتأنفسهمعلىيوقرونالأسانتوقكان

عُشرإطارفي،يعطونهألاَخرونواليهودلفزشمتوقكانفما.الأسانيئالإطارضمنبقيتكاملة

وقرالذيالأمر،لأثفسهميستعملونهالأسانتونكانالغرباء،الهيكلوخذام،أ!رشليمل!يكل،الكهنة

هيكلخذامإلىجهةمنيذهبكانالذيالا،!تيِنعشرأقاشِطتبها.كانالتيالوسلأللعليهم

الأسانيئالآنحادفكان،الدولةخزينةوإلىالعاقةألاجتماعتةالأعمالإلىأخرىجهةومن،أورشليم

الخاصن.ا،جتماعيئبكيان!متتعتقلأغراضكاملبشكليستعمله

ذإ،تعشيرهمصدقتةفيفقطليس،بالواجبشعو!االأعضاءلدىالأخلاقيئالأسانثينتشذدوتد

الاستعحالفِىأيضاولكنبالعطايا،يتعققمافيالأمانةفيالنقصتشكوالكتايتهَالمصادركانت

الشعورأصحابمنالعكيئولأن.المهنتةوالقدرأت،المادقيالملكوفيالخاضة،لمواودهمالاقتصادفي

متىلأانظر6نهاإيرادمنليريدكتها،قؤتهيوظفكانالقَه،منعطتةالأمورهذ"يعتبركانبا،لتزام

ليس،الأسانيئللاتحادالشخصتةممتلكلالهمتقديمالأسالتينعند27(.أ-2:أ9لو03؟ا-254:

القَه.منكعطتةلها،استعادةإلآ

كلفيجذا،كثيرة،المشتركةالملكيةطريقةاتباعهمبفضلالأسالتونحققهاالتي،الأرباحكانت

أناسَاالخيرقينظامهاإلىتضغأناستطاعتالتي،زمنهمفيالوحيدةاليهودتةالمنظمةفكانوا.حال

ا،نطباعتعطيالأسانتينعنالكتاباتلأنهنا،هذاإلىنشير.(Bellum,2)134أعضائ!ا.غيرمن

يموتونيكونوألمإذاهذا،والنسكالشخصيئالفقرفييعيشونالأسانتينجعلالملكتةعنالتختيبأن

اليهودتةفييكنلميمارسونها،كانواالتيالمشتركةالملكثةبسبب.الصحيحهوالعكس.الجوعمن
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الأسانيين.مثلالرخاءمنالحذهذاإلىتتمتعكانتامنطمةمجموعة؟لةالقديمة

ولكنهم(Q**ه;01,11,01-141)01+االفقواء""جماعةأنفسهمدعواالأسانيينأدنئصحيح

سبيلعلىالمرامير،كتابإليهاينظركماالفقرأء،لتقوىالكتابيئبالمعنىالقَهإلىفقرهمبن!لك!صفوا

"مُلكإسرق"،بأنه،يوناثان"،الأةليم"الكاهنلهمعندماللأسانتينالاقتصاريةالمعطياتتظهر.المثال

pHab)الأساسالأسانتينملكأيالفقراء"، O1-9,IIX.)إطارفيبتدابيرالمسألةهذهتتعققكاأ

فصادر!أثروتها،علىسلبَالآلروأالذينالأسانيين،حسابعلىالدولةاتخذتهاالملكتة،حقوق

يدعلىاجتماعياالفقراءسلبعنهناالحديثليس.الدولةلصالحل!مألهاتعمونالتيالأملاك

نمنفيالمسألةذكرتلما!مالآاللًه؟يخمتكانالحالهذهفِىالأْديمالكاهنسلبهماإن.المجتمعأغنياء

.حبقوقتفسيرمثلدينيئ

مننوعهيللأسالتينالمشتركةالمكلتةأنخطأ،الكبير،وبلينيوسوفيلونيوسيفوسمنككظن

قإنوعليه.للأوضاعمبالغةصورةب!ذافأعطوأ.شخصيئملكأقيتستبعدالتيالمشثركةالحيازةأنواع

لمالتياللاضةالمسيحتةبالرهبنات!تقابلهاالرهبنةمنكنوعالأسانتينإلىتنظرالمتخضصةالكتب

علىبوضوحللأسانتينالمشتركةالملكتةاقتصرتإذ.ذلكغيرالواقعلكن.شخصيئملكفيهايكن

نأالأسانيينباستطاعةوكانالدينتة.الإلزاميه6لبللضرضرورفيكأساسالأعضاءملكتةحقوق

وثنتينإلىالورشومنتجات،آخرينليهودالحبوبفيالفلألضيبيعواكأن،بملك!مالتجارةيما!سوا

قط.ببيعهيسمحيكنفلمالشخصيئملكهمأقاأي!فا.

إيرأدأتمنذأنهابالقيحةيعؤضأنعليهكانقصد،غيرعنالمشتركالخاصنالملكمناختلسمن

المشتركةوالمأدبالصلواتعنشهرينبإقصائهذلكعنيستعاضكانأو،الشخصية

(SVII,6-S.،،"أنغيرمناختفىمستعار،حمارمثل،المنقولالملك،العادةفيهخا،المقصودكان

كانمتهؤر.نحوعلىبنقلها،غرباءأوكلالتيالتعشير،عطايامثلالمشتركةالبضائعأو،ثانيةيعود
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لاكطنآنهإ،،العقوبةتجنَببغيهَالاَخر،الطوفإلىالمتعتدةالسرقةتنسبأنكهذهحالاتفيممكنَا

أخفىمطلعوكلىالمعنيئكانكاذبَاكالطالقسمأنثبتإذأ.سرقةفعلاًالأمربأنبقسمالإدلاءمنبذ

منDC,01-12(IX.)القاسيةالكاذباليصينبعقوباتوذلكسواء،حدعلىيعاقبانالحقيقة

صاحب"أوإرلتأي،بعلىبعبارةفقطالمعنيئالإنسانإلىيُشا!آنه،القانونتةالناحيةمنللنظراللافت

علىللدلالة(لديهأ!،له)أيلوهيا!جصلةتستعملالعبريةفيلها:كمالكإليهيشارو،،الخسارة

.الحالاتهذهكلفيالقانونيئالمالككانالأسانيئا+ئحادلكن.الملكتة

الأسانيةالملكيةواقععن!فيلونيوسيفوكم!منكلأوردهاالتيالجميلةالأمثلةتننحي

ينرل،أنمسافر،أسانيئككيسخطيع6وصفهماإلىاستنادًاتمامَا.مختلفةفئةإلىفعليا،المشتركة

يحصلأنأيضاباستطاعتهوكان.الليلقضاءإمكانثةمعبالضيافةهـلحظىآخر،أسانيئعندمخانَا،

التوراةبهاأ!صتالتيللضيافةمتابعةإلآهذاوماالأمر.اقتضىإذا،جديدةوأحذيةثيابعلى

يوسيفوسذهولوما.المشتركةالأسانخينبملكتةصلةأفيالعاداتلهذهليسآخر.إسرائيليئلكك

الجماعةأعضاءعلىمقتصرةكانتولو،بدهيئبشكلالضيافةهذهالأسانتينممارسةأماموفيلون

ممارسة.عادتما،القديمثيليئالإسرالضيافةلحقالتقليدتةالمعا-ألىعلىتثيدسوىالأسانتة،

مئالآزمنهمفيأصبحواالأسانتينإلأأن،ذأتهبالأمرتقوماليهودتةالجماعاتبعضكانتولئن

بينمافيالتقليدتةالضيافةعلىحافظالذياليهودقة،بالديانةا،لتزاممنالنوعلهذابهيحتذى

كبير.بشكلالأخوة

ما.القديماللاوت!عشرمنالسبيذمنفينشألماتحفيقًاإلآالأسانيئالاجتماعيئالتشريعيكنلم

كافيِبشكلمضمونين،الاجتماعيةالناحيةمنفكانوا،ذلك.فيدورأفيأنفسهمللاوت!عادت

وخلفاء،أورشليمهيكلىفيالطقوسلخذامالخضمصةالضرائبإطارفيطويلةمذةمنذوذللت

الزمنفياللا!لينعشرمنالحقيقتونالمستفيدونأصبحوهكذاكقهم.الكهنةإلىإضافةاللا!ت!

ثانويةهرتبةفيتأنيوالتي،المتدنىِالاجتماعيئالوضعذاتاليهودئة6لحالشرتلك،للأسالتينالسابق

028

http://www.al-maktabeh.com



منه.الحصريةالمستفيدةهيتكنولماللاوث!،بعشرالمخعلّقةالكشابتةالقواعدفي

الميلادقبلالثانيالقرنأواسطفياللاوقيالعشربداكيفواضحبشكلالأسانيئالتشريعيُظهر

الأسانيئ.الاتحادعرفهكماإسرائيللكلالمشتركةالملكتةمفهومفيإدراجهموكيف،ملموسبشكل

كانالمقطعهذاإلىاستنادَأ.دمشقكتابمنXIV,17-12المقطعفيذلكعلىالأبرزالشاهدنجد

لمولكنهمليادارتها،ا،جتماعئةالمساهماتبجبييقومونالأسانتينمنالممتلكاتعلىالقائمون

مستقفة.قافونتةبهيئاتهذاأنيطبل،المحتاجينعلىتوزيعهاأمرهميتوتوا

الواداتعلىموضوعةكانتالتيالإلزامتة6لبالضرمنتأتيا،جخماعتةالصندوقموا!دكانت

منالمئةفيعشرةأي،الأقلعلىالشهرفييومينأجرتبلغكانتوالتي،المدفوعةوالمهنالأعمال

هذروأصلاتا.سنةكلتدفعكانتأنبدلشهرئاتدفعالضرائبهذهوكانت.الشهرقيالمدخول

،المثالسبيلعلى365؟ادالأيامذيالشمسيئالتقويمفيالسنةمنالأوكالشيرأنفهوالمئوتةالنسبة

الشهرينمنكلأقايومَا،وعشرينخمسةعلىوالثاني؟فقطعملإلامئمانيةعلىدلالضايحتويكان

وأثنينسبتَاوخمسين6شينعلىتحتويكفهاالسنة!كانتيومَا.وعشرينستةفعلى!الرابعالثالث

الأشهرعلىتوزعالباقيةوالئمانينالمئتين3الأئاوكانت.بالعملفيهايسمحيكنلمعيدًاوثلافي

أجرمقدارهماتبلغالضريبةهشامنيومَا:طه!302عشرهافيكونالواحد،للشهريومَا33023بمقدأر

التقريب.وجهعلىالشهرفيعمليومي

السيىء،ألاجتماعيئالوضعذويأيالاجخماعتة،الناحيةمن6"المخضزرينالأسالتينلكلكان

مالتةإعانةمنالاستفارةحقا،جتماعتة،التثميةإلىبحاجةهمالذينوالفقرأء،للدعموالمحتاجين

سمتتعورا،جتماعتة.المساعدةإلىالمحتاجينمنمختلفةفئاتتسعثقة.الاجتماعيئالصندوقمن

العنايةمنالتقليدتينالمستفيدينتضغوهي،السبيقبلمافتوةقيإسرائيلإلىالفئاتهذهمن

عندهميكنلممنلأأ(:السبيبعدإلأالاعتبارفيتوخذفلمالأخرىالثلاثالفئاتأقا؟الاجتحاعئة
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بعملالقياميستطيعونلامَنالفقر؟بسببالمعونةإلىبحاجةكانوامن)ب(أو،وكتلكاتأراض

وثننأسرفيالواقعونالإسرائيليون)هـ(؟الجسدتةالإعاقة)د(أوالسنفيالتقذم(أجبسببمأجور

عائلانهنلَستطيعلاالتيالعرأئسأو،الشراء؟طريقمنتحريرهمأمكنوالذين،المستعبدونأو

آنهميبدو؟والأيتامالأراملغيابهواللافحةهذفياللافت.الالزاقيالماليئتجهيزهنبتمويلالالتزام

منالرثيسينالمستفيدينإلىينتمونعادواوماالعائليئ،الحقأساسعلىيكفيبمامضمونون

الاجتماعتة.الإجراءأت

لاالذينالشبان،أمنتتألففكانت،القديمالإسوائمِليئالتقليدمعبالمقا!نةالجديدةالفئاتأقا

لتموفيدعمعلىيحصلونالشبالىهؤ،ءكانالحالهذهفيألاقتصادتةأإ.الناحية)مغعليهمطلب

يقومواأنمنيتحكنواأنفعلى،الزواجعلىثتمما،مهنةممارسةعلىيساعدهممهنيئتدهـلب

أنوأكايفترض!هذاالمهنتةالتنميةتشجيعوكان.مهنهممداخيلمنعلأفلائهمحاجال!بسذبأنفسهم

الرراعيئ.التونجهذيالقديمإسرائيلفيمعروفةتكنلمالمهنمن

سبيلعلىأي،تجارقي،أومهنىكيانلخلقالخضصةالماليةالمساعداتفتشملالتاليةالفئةأقا

كانتإذامانعرفلاآنناغيروتجهيزها.7دهاشرأو،النقلومشاويعوالورشالمحالطلاستئجار،المئال

إلىتعادأنعلىفوأئد،بلاكقروضتعطىكانتآنهاأو،ضائعةكمساعداتتذصبالأموالهذ!

درها.مصا

به".التصزفعلىقدرتهممنالأعضاءمنأقيليتينزعلا9:الاَنيعلىالأخيرالتحديدوينصن

فالصندوقالأعضاء.لمتملكتةمنثالثشخصلصالحعقا!تةديوندفععنهناالحديثليس

"بيته!عبارةتشيرا،جتحاعتةالتدالحرجهةومنالمالتة.الإلارةبل،الحالهذهفيمسؤولاَليسالاجتماعيئ

عملهم،فىِثالثفريقحقوقإبطالعنهوهناالكا،مأتالواقععائلف.أفرأدمعالأسانيئالعضوإلى

حالةوكانتأمرًااعتيادثا.الفترةتلكعلودثةفيالأمرهذاكان.الدينعبودتةيسقىكاننماالتحزرأي
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يكنولمالبذو!،لشراءأوعائلتهلإطعامالمالإلىستصء،موسمبعد،فلاحاحتاجإذامثلاً،تخشأكهذه

الأسانتين،فيعضوَأأصبحفمن.7لنالدالفريقعندالعائلةأعضاءأحدعما!طريىَمنإلآممكنَاالدينرد

لملهذا.الاجتماعيئالصندوقحسابعلىالتزاماثهمنبالتحزر،القاعدةهذ!بحسبحق،لهكان

ويوسيفوسفيلونيمتدحهماوهذاأحرا!ا.كقهمكانوابلإعبيد"!الأسانيينبينيكن

الأسانتينعندبدهياأمرًاكانيهودفيغيرأصلمنوأماءلعبيداليهودأمتلاكإلأان

11-01(,12,XII!ح،ن!،)21(.،541:تث؟17،هـ5:21خرمثلاًلأانظر

الأعضاءمعأوألاتحادخارجمنهممنمعشركاتيؤشسواأنالأسانئينعلىيمنعوكان

النوعهذاإلىالأسالتوننظر.ثالثفويقمعبا،شترأكتجارتة6تفاقاتمعهميبرمواأنأو،المفصولين

بهايقومكانالتيالتجا!يةالأعمالأقااللمتلكات".ممنوع!خلط!منكنوعالتجارقيالتعاكنمن

إلرأمئابهاالترخيصكانولو،مسموحةفكانت،الوثنئينمنكانواإذاحتى،الخارجيينمعالأعضاء

فهذه.للوثنينِنالعشرلضريبةالخاضعةالمزراعتةالمنتجاتببيعيُسمَحيكلنلمطبعَا،.حالةكلفي

للوثنتين،والطيور"الطاهرة"الحيواناتببيعمسموحًايكنلمكماأمقذسة".تعتبركانتالمنتجات

وثنثة.لاكهةهؤلاءبهايضخيأنأمستبعدًيكنلملأنه

الطرفينتلزم،الحارجتينمعالأمدطويلةتجارتة6تفاقاتيعقدوابأقللأسالتينمسحوحَايكنولم

الفريقيقذمهكانالذيالبدلأقا.وسريعمباشرنحوعلىيتغالتجارقيالتبادلكانبل،طويلةلمذة

لفائفمثل،فلسطينفيمحثياتنتجتكنلمالتيالبضائعأو،الأموالمنعادةيتألففكاقالآخر

سورية،منوالأقمشةللبناءوالخشب،العربتةالبلادمنوالبخوروالمَوابك(والمعادنممر،منالبرد!

الضعيفة.المواسمفيومصر،الصغرىآسيامنوالحبوب

بملكئةالمتعتقةالسلألدةفالآراء.مقيدةتكنفلمالأسانيئا+تحادإطارفيالداخلتةالمَجارةأفا

،أدت،الصغيرةقحرأنمستوطنةقيالأسانتينوتموكز،مشتركةحيا!ةباعتبارهاالجحاعئةالأسانتين

يستحقه.الذيالاهتحامإيلائه!عدمالمجالهذاإهمالإلى،للأسف
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أسانيئكلوكانتمافا.مستقلأيديرهاالتيالمشاريعمعأسانيئفرركلكان،الحيازةحيثمن

كالمنشاَت،العملومصاريف،!الضحان،والأجرة،المعيشتةالمتوتجباتيدفعخاضاعملاَيدير

الأسانى/الكزاممنوالنبيذالأسانيئ،الختازمنالخبزشرأءأقاالشخصتة.إيرادألهمنوالأجور،

التجاراتهذ!استمرإرتةضصانعلىفساعدالأسانيئ،والحذاءوالختِاطالقحاشبائعمن!الثياب

فيالموجودةالطهارةلوصايامطابقةالأساليونيبيعهاالتيالملابس!كانتالمتنؤعة.والصناعات

يدخ!!الأسانيئالحذاءيكنولم،الشريعةلمقا-وفقًااللحميقذمالأسانيئالقضابوكان.التوراة

ثباتوشخع.الأسافتينعندالداخلتةالتجارةفيممنوعَاالرِبىوكان.الأحذتةصناعةفيالخنزيرجلد

.بالمالالبضائعمقايضةعلىالأسعا!

الطقسيةوالمآدب،الصلوات!خدم4المعموديَةحفامات

فيالكاملونالأعضاءكانالشحسغروب!عندالنهار،منتصف!عند،الشمسشروقعند

الهيكلل.خدمةالصلوأتهذهطقوسونبعت.المشتركةللصلاةيجتمعونالأسانتةألمحتتةالمجموعات

بأنالصلاةطقسوقضى،الطقوسفيتستعملالتيبالأبواقيضربونالكهنةكانالصلاةلافتتاح

هيكلفيالأقداسقدسنحو،صلات!مفرشاءيتوتجهون،الأسانتوقكانعذة.مراتلقَهيُسجد

و؟لامالسبوتفىِتعقيدَا،الاممثربالخدممحصورَا6ليلالترإنشادوبقيالي!ود.كسائروذلك،أو!شليم

عندالعادةكانتكماالمقذسة،الكتاباتمنقراءاتالأسالتةالعبادتةالخدمتعرفلمالأعياد.

اليهودقي.للمجمعالتابعةالجماعات

طقستةماَدبالصلواتتليكانتومساءَ،ظهرَا.مشتركةفطورلوجبةذكرأقيهناكليس

الطعامالوجباتهذهوأحتوتالاجتصاع.غرفةفيوذلك،الصلواتفيالمشاركينلككمشتركة

تناولعندالجلوسترتيبواقبع.الاحتفالتةالمناسباتفيفيقذمالخمرأقا،الفاكهةوعصيرالساخن

ترأئبالرَتيبهذاوراعىالعهد.عيدفيسنةكليجذدالذيالدأخليئ،اليرقيالترتيبالطعام

ثتمالاَخرون،فالإسرائيلتوناللاوتون،بعدهميأتييتقذمون،الكهنة:ا+لياالشك!!علىالوظائف
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أمردالشرابالطعامعلىالبركةصلواتلخا،!ةالمتقتمينالكهنةأحدوحضورالجدد.المهتدون

مرأفقة،كعابيةقرأءاتأقيدونمنالمأدب،هذهعلىيسودالصم!كان،ذلكعدامافي.ضرورئِ

هذهـالمعلوماتالختامتة.البركةصلاةيتلوالمتقذمالكاهنكان،الختامعندعبادئة.طقوسأقيأو

ترتياتإلىبوضوحبشيرماقمرأننصوصفيليس.(Bellum,2)131فييوسيفوسيعطيهـا

.هذهالملألدة

عشرإطارفيتدفعكانتالتيالعينتةالضرأ!لبمن،الوجباتهذهفي،والشرابالطعامتألف

!اللاؤلينالك!نةحقمنهووالذي؟الكهنةعشرمنهاقتطعأنبعدالمشتوياتمنمنهاوجرء،الك!نة

واللاويين،الكلهنةولأن،الحبئأعيادفىِوالا،وتونالكهنةيشتركبأنتوصيالتورأةولأن.وعائلالهم

الهيكل،ساحةفيالحخاجيقيمهاكانالتيالذبائحبمأدبالمتعفقةالذبائحطقوسإتمامنظامبحسب

في،الطقسيةالمتطقباتعنالنظربغفن،الأقلعلىكاهنوجودمنبذلا،الاحعكالاتهذهمنجزء

اليومتةالمشتركةالوجباتحتت،الأسانتينعند.الهرمتةلأولويتهنتيجةتقذمهكان.الأسانتينمأدب

عشوإلىالعلألدةالمواردلأنوذللتمحذدة،مواعيدفيتحصلكانتالتيالاحتفالتةالمأدبمحل

كتها،السنهَعلىتورعتبلالضريبئةلحوأعيادهاالطقستةبالسنةمباشرةمرتبطةعادتما،الكهنة

ومنالعينىالخوونمنيقتطعالطقستةالموأئدمصروفكانالشغسنواتفي.الطبيعيئسيرهابحسب

الكهنة.عشرإطارفيمختظمبشكليأتيكانالذيالمال

إلأالحبئأعيادلمناسبةالهيكللفيالطقستةالوجباتفيبالاشتراكيُسمحلاإنهالتوراةحلأدت

الأقل،علىكاملةسنةعشرينأي،الطقوسلممارسةتؤقلهمالتيالسنبلغواإسرائيلتينلرجال

مسموحَايكنلم،وعليه.الجسدتةالطهارةمنحالةوفي،الجسدتةالإعاقةذويمنيكونواألأشريطة

أونساءثقةيكلنلم.المشتركةالأسانتينوجباتفيبالاشتراكالمعوقينغيرالكاملينللأعضاءإلآ

عدممنمؤتتةحالةفيكانوأالذينالكاملينالأعضاءعلىمحظورَاالاشتراككانكما.السنصغار

ائبعَدينأو،المثالطسبيلعلىالعائلةأفرادأحدموتبعدأوجنستةعلاقةممارسةبعدأي؟الط!ارة
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نأإلى.لسنينحتىأ!أشهر،أو،أسابيعأوإئام،لبضعةالطقوسفيألاشتراكعنماخطيئةب!سب

وأنانفرأد،علىالإلرامتةاليوممةالصلواتيقيمواأنعليهمكانمجذرَأ،بالاشتراكلهميُسمَح

تتعلَقميزاتمنبهيتمتعونماموقئايفقدوقآنهميعنيماعلأللاتهم،إطارضمنوجباتهميتناولوا

.المشتركالطعامفيهابماالراحةبوسائل

تليهاالتيالطعام!جباتمعالمشتركةالصلواتيعتبرونكانواالأسانيينأنهوالمهتمالأمر

عذةلإنامالطهارةطقوسممارسةعلىالأمريقتصرولم.الهيكلطقسبمفهومطقسيةاحتفالات

إضافة،مشتركككعلىبل،التوراةفيمنصوصهوكما،الأمواتملامسةعندأوجنستةلأسباب

الكهنةعلىكاقالذيالأمر،ا،جتماعاتقاعةرخولقبلمباشرة،البركإحدىفيينزلأنهذا،إلى

بشكلالأعضاءككبهألرموافقدالأسانيونأقا،خدمتهمفيالشروعقبلىالهيكلفيبهيقومواأنفقط

الشمس.شروقعندالصملواتخدمفيحتىمتساوِ

قمرانفيالأسانتينولكن،الأجتماعاتأبنيةمنجرءَا،الهيكلفيكما،الخاصْةالبركهذهكانت

،الأرضفيقنواتهناكالجوأمعأمامهذا،يشبهماالمسلمينعنداليومهناك.مباشرةأمامهاأقاموها

شعائرويقيمواليغتسلوأ،المسلمونيستعملها،مياهوصنابيرمقاعدجوانبهادمالى،المياهفيهاتجري

الجامع.دخولهمقبلالقرآلىْفيعليهاالمنصوصالطقسحةالطهارة

الطهارةعملتاتيفرضونكانواالأسانتينلكن.القديمةاليهودتةفيمختلفاالأمرهذايكنلم

فيكاملاًالجسمبمَغطيسيتغالاغتسالوكان.اليوميةالطقسيةاجتصاعاتهممنكلقبلالطقسية

أمرَاكانالطقسيئالاغتسالقبلالاستحمامأنإلآ.فقطوالجبهةوالقدميناليدينغسلبدلط،البركة

غسا،يكنولم،دينيئطقسالمشتركةالاجتصاعاتقبلالبركةفيالنزولإنإذ.الأسانتينعندبدهئا

الحطايا.بغفرانقطعلاقةلهتكنلمكما،للجسم

الطقوستعودأنإلىومؤقئا،طارَئاحلأإلآللأسانتينخاضةاجتماعاتأماكنإنشاءيكنلم
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بطقسالخاض!ةالتقليدتةالليتورجتةالاحتفالاتكانتفقد.أورشليمهيكلإلىللتوراةالمطابقة

فيتجري،الطقوسفيللمشاوكينالجماعتةوالوجباتالذبائحلطقسالموافقةوالصلواتا!يكل،

.الأهدافلهذهالخضصةالمنشأةالأبنيةمنواحدفيأوخاضة،أسالتةبيوتفيمُعَذةأ!لان

مجلسلاجتماعات،عينهالوقتفيأيضا،استخدموها،الأمكنةهذ!الأسالتونحارأنبعد

الجماعة.وبيوتكالمدارس،تعليمتةولأغراصق،المشتركةالكتابتةوالقراءات،والمحاكمات،الشورى

تحصلكافتبل,(CDXI,)22الصلاةببيوتضوورةموتبطةالأخرىألاستعما،تهذهتكنلم

الأسانيئالمعقم!وذا،مثلفيكما،عينهالهيكلنطاؤاقيأيضاأحيافَاو،أخرىخاضمةييوتفيأيضا

أورشليم.هيكلفي.!ا.م531العامتا،ميذهيعفمكانالذي

كانالذي،أورشليمهيكلعنالمكانيئوالبعدالأسانتةالصلاةبيوتبينصلةأقيهناكليست

الأسانيهالصلاةبيوتتأسسِىمنالهدفوكان.الشتاتفيأوالجليلفياليهودتةالمجامعظهورفيسببَا

عندما،المكاقييون!نانستبهاالتيالستئةالظروفظلفيالهيكلللطقسا!بديلةلمحارسةإمكانتةتوفير

الطقسيئللنظامكأساسالقمرئِالتقويمإدخالهبسببوذللت.،.مقY18العام،للكهنةرئيسَاكان

الذبائحتقديموعنالتقدماتمذابحعنإلأالأسانتونيتخللم.الوقتذلكفيأورشليمفيالوسميئ

الركوفيالمكانفيهذهـالشعائوتتتمبأنأوصتالتوراةلأنوذلك،الهيكلفيتحصلكانتكما

أورشليم.هيكلفيأي(،12)تثحصرقيبشكلللعبارةالخعتص

والتوبيةوالعائلةالرواج

منأقيفيتشيرلاقمراننصوصلكن.زواجدونمنيعيشونكانواآنهمالأسانتينعنيُحكى

الأسانتينأنإليهيتبادرسوف،موضوعيئبشكلهذهـالنصوصيقرأفمنهذا.يدعمماإلىمواضعها

التناقض؟هذانفشركيف.يوفضوهأ!الزواجعلىيتحفظواأنيمكنلا

.للتوراةكبيرةمخالفةيشكل،القديمةاليهوديخةفي،الرواجعنوالمقصورالواعيالتختيكان
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)دكواكثروا،هـانمواأنعلىتنصن،للخلقالسادساليومفيللناسالمقَهيعطيهاالتي،الأولىفالوصتة

التقلإرفيالأدبفي.كتهمالناسزواجلتبريرأساسَاأليهودتةفيالوصتةهذهتشكلى28(.أ:

أهمالتو!اةدراسةاعتبرلانهوذلك،يترؤجلممعروفرثانيئعنواحدمثلإلآهناكليساليهودقي

)التلحودالإلهيئالخلقلنظامفاضحةمخالفةباعتبارهبقسوةالتصزفهذاانتعِدبالعلاللة.الاهنحاممن

الفَه"ملكوتأجلمنأنفسهمإيخممونالذينعلىيسوعكلامولعل.(63Jebamot؟البابليئ

هماالحالتانهاتان.الزواجعنلتخقيهتبرير،عينهالسياقفيفهمهيمكنوالذي12(،91:متى9

الأسالتين.عندهذأيشبهماهناكليس.القديمةاليهودتةإطارفينادراستئناء

ئلالةأسبابالأمرلهذاكان.زواجدونمنيعيشوناعتبارهمإلمىيدعوماالأسانئينلدىألهغير

الزوأج.عنالامتناعفينتةبأئِل!اعلاقة،،مختلفة

أنيج!لالخارجمنالناظروكان.عائلائهممعالمجامعإلىسبتك!يذهبونائ!تقياءااليهودكان

فقطالرجالوأن،الأعلىالطابقفيأوالأجنحةفي،للمجمعالداخلتةالغرفةفييقفنكنالنساء

،جتماع!نهم.المُعَلأةالبيوتإلىيومئامزاتثلاثيذهبونالأسالتونكان.الطقستةالخدمةيقيمون

بداولهن!ا.الطعامإعدادفيحتىولا،هذهـالاجخماعاتفيتشا!كوأحدةامرأةيشاهدلمإلأا!احدَا

.الرجالمنفقطمؤتفامجتمعَا؟الآخرينفلسطينليهودالعلنيئظهورهمفيالأسالتون

،عشرةالثالثةالسنةبتضونعندحادينهملممارسةمؤقلينيصبحونالقديمةاليهودئةفيوالصبيان

عشرةالسادسةالسنةبينإلآ،العادةفييتزؤجون!يكونوالمألهمإلآ.الرواجعلىقادرونهموتاليًا

أفاوظيفيا.أيضاوغالبًااقتصاد!لا،استقلا،يتطقبعائلةتأسيسلأنوزلك،عشرةالسابعةأو

الدينخةبالأمورللقيامضروهـتَاشرطَاالعمرمنالعشوينالسنةإتماميعتبرونفكانواالأسالتون

ستهمفيالذينفيمايترؤجوا،أنقبلطويلةسنينيفضونالأسانيونالشنانكانوهكلذا.ولرواج

تحقظوكأثه،الرواجعنالأسانتيهتتأخروفسر!اهذهـالظاهرةاليهوداستغرب.قبلهميتؤؤجون

تجاهه.
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والاممثرالأهغفهوالعزوبتة،فكرةيدعمونالأسانتينأناعتبارإلىيدعوالذيالثالثالسببأقا

فيسائدَاكانالذيالواحد،الزواجمنبد،الوحيدالزواجالرجالعلىالأساثتونفرضإذ.!التة

المبدأ.حيثمنجاثزًاأمرَافىالماالزوجاتتعذدكانحيث،القديمةاليهودتة

علىحتىمُنعإذ.صرامةإممثرللزواجشروطَاأورشليمهيكلكهنةحذد..مقالرابعالقرنفي

وفانهابعدإلآالثانيالروأجلهيحقيكنولم،واحدةامرأةمنبكنريتزوجأنالمك

لحقفوفقَا.قساوةاممثربشكلالتوراةقواعديطسقونالأسانيونكان(

فيثلالةمواضعإلىأشاروا،الخطيرةبالقضايايتعققمافيالقضاءفيآنذاكساريَاكانالذيالشهود

-,02أ2كلهمللرجالالحياةمدىالوحيدالزواجحتميةعلىكدلائلالتوراة V(لأ،CD.)

!ماناَلا!."ذكورَا،جنسينمنالبدءمنذالمناسخلقالتَهأن،ذألهفي،يعنيأن27:الخكوينيمكن

تكوينفُهممستققين،كشخصينوحواءآدمخلقالتَهأنعلىالكلامحيث2،تكوينإلىاستناذا

البدأئتةالثنلأليةهذهالأسانتونوف!بم".واحدةدمامرأةواحد!رجلإلىيشيروكأئهعمومَا27:ا

يخمنالواحدالرجلأنفعندهمأزواجَا.الناستصثيفمخردإلىتشيركونهامنأضيقبشكل

القَه.وضعهكماالخلقلخرتيبمطابقوهذا؟الحياةمدىمعتنةواحدةامرأة

بصفتهنوحَا،أنتفيدالتيالطوفاق،روايةهوالأسانتيننظرفيالمفهومهذاعلىالثانيالشامد

:6)تكأزواجًاكانواآنهمأي،منهملكلوإحدةوزوجةعأولادهالفلكصعدالبازالرجلمثال

18،:7،79 ، 18 ، 1 6 ::Aللزوأجمفهومًاحذدتالطوفانر!أيةأنالأسالتونواعتبر28(.:أ!ا

يأ،الزوجعنيتحذثالكتابيئالوصفلأنوذلك،الناسكلأي،نوحمنالمخحذ!ينلمئملزمَا

مطلق.بشكل،الواحدةوالمرأةالواحدالرجل

كبيرَا!عددَأيتزؤجاعلآينبغيالملكأنعلىالكلامحيث17،:17تثنيةفيالثالثالدليلونجد

مل)\الثانوياتوالثلافملالةالرئيساتالسبعملألةزوجاتهمعسليصانالملكيتخذالآأيالنساء"،من
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منكبيرَا!عددَاالملكيتخذاعلآأي17،:لأأتثنيةقيالعبرتةالجملةالأسانثونوفهم.لهقدوة3(:أأ

كقها.حيانهفي!احدةامرأةإلآيتخذأنيمكنه،الملكأنالنساء"،

يأمرالمذيالخلقترتيبوعلىالثلائتةالكتابتةالشهادةعلىالمرتكزاالحياةلمدىالوحيدالرواج

بعدمباشرةينزؤجأنرجلكلفعلى.العملتةالأسالتينحياةفيمهقةنتائجلهكانترجلى،كلبه

عائلةمعتمهيدتةمفاوضاتبعد،العادةفيالأبيختارهاالتيالروجة!على.عمرهمنالعشرينإتمام

طفلاَتنجبأن؟الرواجبعدعليها،ويترتبعمرها.منعشرةالئانيةالسنةأنهتتكونأن،العروس

الرراعة،علىوتساعد،المخزليئبالعمل،ذلكإلى،وتقوم،أمكنإذاالصبيانمنوكثيرَاسنة؟كل

الأقمشة.وتنسج،الأصوافوتنزلفراغها؟وقتفيوالحصاثرالسلل!هانتاج

مقاومتهنيفقدمعظمهنكان،الشاباتالنساءتعيشهاكانتالتنالصعبةالظروفبسبب

حضىومنهاالوفاةأسبابوتعذدت.القليلاتإلآوالعشرينالخامسةسنتتجاوزولمالجسدتة،

الإنجابعلىقادرةغيرتصبح!قد.الدائموالعجزالأخرىوالأمراضالضعيفةوالبنيةالنفاس

الع!ر.منالستينغالبَا،،يبلغؤنفكانواالرجالأقاأهلها.إلىالموأةتعودوالطلاقإلىهذافيؤذي

قديكونلانهعاتمبمخصبيضطلعأنيمكلنهلاالسنهذابلوغهعندالمرءأنالأسانتونقررلذلك

.(XIV,)8-6انظر؟!ح)4x,7-01العقلتةقد!ا-له"فقد

يُسمَحيكنلمأو،د،عنالؤواجيثعرلمإذاأومبكو،وقتفيتموتالروجةكانتوعندما

يقضيهاالأسانيئكانالتيوالمذة.ثانوتةأورئيسة!وجةيتخذأنو،،فانيةمرةبالروأجللأسانيئ

كانالسببلهذا.سنواتالعشر،للزوجاتالقصيرالحياةمعدلبسببتتجاوزتكنلممتوؤجَا/

بعضه!الأدطولكنالبدء،منذالعزوبتةاختاروالأنهمليس،منووّجينغيرعملثا/،الأسانيّينأغلب

العلل.منلعقة!وجتهطققأنلهسبقأوتوقلالآخربعضهم!لأن،الزواجسنبعدبلغيكنلم

آخر.زواجإمكانتةد!نمنلحعائلاتهمعنديعيشونانفكاكهوبعدالزواجقبلالأسانيونكانوهكذأ
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الأسافتةالمجموعاتعندذأفههو،قمرأنسكانعرف!االتيالقساوةهذهعلىالوضعيكنلمطبعَا

منمتوشطَايبلغونكانوا،قمرانفيالرجالأنالقبورمكتشافاتتُظهروقرأها.فلسطينمدنفي

والمناخ،الشديدةالعملظروفكبير،حذإلى،ذلكفيأسهمتوقدتقرلبَا.سنةثلالونقدرهالعمر

يرتضوالمآخرونكثيرون.عائلاتهممعهناكالعاملينمنفقط01قمرانفييعيشكان.القاسي

بينيزوروفهموكانوا،لحوتهمفيتركوهمبلفشخا،عينأوقمرانفييعيشواأنوأو،دهملنسلالهم

عاح!.بشكلالأسالتينلأحوالاممثلةالمتطزفةقمرانظروفأعتباريمكنلالذأوالاَخر.الح!ين

للصلاةعذةمزاتيوميايجتمعونكانوأكتهاالأماكنفيالأسانتينأنالاعتبارفيأخذناإذا

دومَا،بعضهممعالأمكنةهذهفييوجدونكانواالرجالوأن،المشتركةبيوتهمفيالطعاموتناول

أعطتقد،المتزؤجينوغيرفقط،وأحدةمزةالزوأج!امكانتةالمتأخر/الرواجعحرإنالقوليمكن

يوسيفيوسوصفهمفهكذاكييرَا.دفعًازواجغيرمنيعيشونكانواالأساثتينإنالقائلالرأي

قاطعبشكللالزواجيرفضوالمالمؤزخهذابحسبفهمجتدَا.فلسطينيعرفالذي

(121-0214YيولاBel),161-016,2زوجانهممعجزئئايعيشونكانوالكنهم(Bellum)،

.(Antigiutates,2118)الطقستةاجتماعاتهمفيبالاشترأكلهقيسمحوالم6لياللو

عنليتحدثواللظروفالواقعيهالصورةهذه،الإسكندرقيفيلونمئل،آخرونيهودكتابضخم

أيضافيهاالمُزدراةاليهودتةأنالوثنئينلهملقزيثبتواأنهؤلاءأرادالبتولئة.الأسانتينحياةمثالتة

مثلله،وفقاوتعيشالبتولتة،مثالتُجلالتيالجماعةالأسانتين،كمدرسةمهقة،فلسفتة"هـمدرسة

يصفأيضاالنحوهذاعلى.الناحيةهنهمنقدوةيعتبرونهماليونالتونكانالذينالفيثاغورت!

يهودتة.جهاتمنمعلوماتمنوصلهماإلىاستنادَا،قمرانظروفالكبيربلينيوس

أوصلتناالتي،الملموسةالافتراضاتهيما،قمرانمكتشفاتإلىأستنادَا،نعرفأن،أليوميمكننا

الخلقنظاملائْباعمنهمأمانةيتزؤجوا،أنالأسانيينعلىكانألهأيضاتظهروهيالمثاليه.هذهإلى

الإلهيئ.
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بدءفي.حولهما،راءتكوينفياليومإلىيؤثرزألماالأسانيينبتولثةعلىالقديمالكلامإلأإن

كانوا،قمرانفييسكنونكانواالذينالأسانثينبأدنئسائدَاالافترأضكان،بقموانالمتعققةالأبحاث

وحينمترؤجين.بأكلبتتهمكانواالأخرىالأماكنفييقطنونالذينالأسانيونفيمامتزؤجين،غير

ببتولئةيقولرأيإلى!عاقةببتولتةالقائلالرأيتغترنساءعظامعلىتحتويالتيالقبورأكتشفت

!القداسةللطهارةمعاييرمنقمراننصوصتذكرهماكثيرونيوردالرأيهذالدعمإ.داخليإوسط

المتزؤجين.غيرمنبالضرو!ةممارسوهايكونأنتفترضالتي،سانيينالاًعندالكفنوتتة

التقويمأورشليمهيكلإلىيعودأنإلىمؤفئا،أنفسهمأعتبرواالأسانتينا!هوالآراءهذ!منطلق

.الأرضعلىاللًههيكلطالصحيحالطقسيئوالنظامالمتوارث

معاييو،7لمدبشكل،تحترمأنمنالإجحاليئوسلوكهماليومتةلاجتماعاتهمبذلاكان،ولذلك

عند،الآخرينوالإسرائيلتين،واللاويين،الكهنةعلىتقليدئاثُطتقالتي،الدقيقةوالقداسةالطهارة

صغإذا،دأئمبشكلالطقوسخذامهمكتهمالأسانتينأدطبما،الآنلكن.الهيكلطقسفيالاشتراك

المرتبطولكنج!ة،منالأولادإنجابفيالمفيدالرواجالأسانتينعنديسقطأنينبغيألاالتعبير/

أخوى؟جهةمنالطاهرةغيرالجنستةبالعلاقةبالضرورة

وصتةلكونه،الإنجابإنأؤ،،.أريعةلأسباباخصوصَااوذلككبير،حذإلىفيهالتصؤهـمبالغهن!ا

المتأئيةالنجاسةحالةثانيًا/.الطقستةالوصاياكلعيلى!يتقذم،بالأسبقتةالتوراةفييتمتع،الخلق!صايامن

18لاوتينبحسبتد!م/الجنستة،العلاقةمن (:،oرتبلقدثالثَا،دأثمة.وليستواحدًا،يومَا

علىفيهاالقاثرةالزوجةحياةمذةعلىالجنسيئالاتصاليقتصربحيثالزوجيةحياتهمالأسالتون

تهديدًايشكللاالذيالأمرناثرَا،إلآتحصلالجنستةالعلا!ةتكنلمالفترةهذهفيوحتى،الإنجاب

يتعققمافيمختلفةداخلتةمعاييرللأسالتينكانتآفهيثبتماليساوأخيرَأرابعَاالطقستة.للطهارة

سواء.حذعلىالكاملينالأعضاءكلعلىتطتقكانتالمعاييوهذهكلأنفالأ!جح.والقداسةبالطهارة

v A v

http://www.al-maktabeh.com



كناللوأئي،خطيباتهممنبالزواجللشتانيسمحيكنلمالأسانتين؟زيجاتعحلئاكانتكيف

زمنتةفتراتفي،متخاليةمراتلثلاث،الشهرتةدوراتهنملاحظةبعدإلآ،يافعاتالواقعفييزلنما

مناعتبارَا،السبعةالإناممذةالأسانتونضاعفذلد،إلىإضافة.جانبتةعوارضدونومنامنتظمة

الإخصابفعلأنباعتبار،51:91لاوئ!بحسبطاهرةغيرالمرأةفيهاتكونالتي،النزفبدءيوم

أقي،4-ه:12لاوت!بحسب،يمنع،المرأةحملتدماذا.الإنجابعلىالقد!ةوذروةبدقةيتطابق

ولادةعلىيومَاوستينستةأوذكر،طفلو،دةعلىيومَاوثلان!تثلانةانقضاءحتى،جنسيئأنصال

ككبطلتهذا،يحصللم!اذاجديد.منالشهرتةالعارةبدءينتظركانحالأقيوفي.أنثىطفل

ذوجتة.سعادة

المنازلقاصدبن،المدينةيغادر!اأنأورشليمفيالساكنيغالأسانتينعلىكاناالجنسيئوللاتصال

هذهتوضح(.CDXII,201)خارجهاالواقعة أنالقاعدة جدَا،نادرةكانتالنوعهذامنأسفارًا

المتأ-ليةالشخصتةالنجاسةا،عتبارفيالأسانتونأخذولئن.فقطالإنجابغرصقتهدفكانتوآنها

عيب.بلاتبقىأنالمقذسةالمدينةعلىكانآنهإلآ،العظيمالهدفهذالأجلالجخستةالعلاقةعن

الأسانيئيكنلمكنيفة،تفسيراتمنبهايرتبطمامع6تباعها،وهذهالمقاسيةالتوراةأحكامبسبب

يأ،لزواجهالوسطتةالمدّةفي/الأحوالأفضلفيمؤةعشرينمناممثرزوجتهمعجنسيةعلاقةيقيم

الليلةالاحتلاماتلكقا.جاقليلةطقسئانجسَاالأسانيئفيهايكونالتيالأيامفإنوعليه.سنينعشر

ذأنها.بحذالجنستةالعلاقةمنأكثرالطقسيةالنجاسةمنحالةتسببكافت،الإرادةعغالخارجة

ممكنَايكنلم.النجاسةمنحالة/كالمضاجعة،يسبمتكان،15:61لاويينبحسب،الليليئوالاحتلام

!أ6،الداخلبة"الحلقةمنمطلويةأث!ايفترضالتي،والقداسةالطهارةمعاييريطتقواأنللمخصت!إلآ

كتهاحياتهممذةالطقستةالخدمةعنمقصيينكانواالخصتينلكن.الأسانتينعندالقيادتة!النخبةإ

والتكيد.المعقولتةإلىتفتقرجزئيا،ولو،الأسانتينببتولتةالقائلةالآرأءفإنوعليه.(1:202الاوتين

ذأعليهكانوالذياطقستةوظيفةأعظميشغلالذي،الكهنةرئيسمثلفينجدهذللثعكسعلى
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ليرثالأقك،علىواحدخلفإلىيحتاجكانوالذي،وظيفتهيمارساًنأرادإذامتزؤجَايكون

المساعدأتأووالمساعدونالمرضعاتكانت،المبكرةالسنوأتفيالأسالتينأحدزوجةماتتلماذا

تعليماتيخلقون،عمرهممنالعاشرةالأو،ديتغوعندماالأولاد.وتربيةالبيتبأعماليهتفون

سنفي.الثلاثالإعدأدثةالسنواتفيتعتمهالأسانثينإلىالانضماميريدونللذينينبغيماحول

1Q)ويتزؤجكاملاَ،عضوَايصبحأنيستطيعأسانيا"المولود9كانلعشرين Sa -6,IIi).

!اءلاوا،كمةلمحاوا،نتسابلاا

الجماعةفيألانخراطإجراءاتأنعلىقدماء،كتابروأياتوكذلكق!راننصوصتشهد

أنعلىقاطعدليلوهذأ،الكاملةالعضويةبلوغقبل،الأقلعلىسنينثلاثتستغرقكانتالأسالتة

معروفةتكنلمهذ!،الصعبةالدخولإجراءاتلأنذلك.الأسانتينمنكانواالقدماءقمرانسكان

القديمة.اليهودتةفيالأخرىالمجموعاتمنأقيلدى

SPتهابالحقوقيتمتعنلملكئهتالأسانيين،جماعةفيالعضوتةحقأيضاللزوجاتكاق

قدرعلىيتزؤجوق،الأسانتونالرجاليكنلممحدصودة.عبادتةقدرةذواتوكنكالرجالط،

معارفالنساءتعليمكان.واقصادتةدينئةلأسبابوذلكأسانتة،عائلاتمنعذا!ىإلآ،الإمكان

.عشرةالثانيةسنبُعيدالزواجبعدينتهيكانولكنه،العاشرةسنفي،الغلمانعندكحايبدأ،التوراة

نأالزوجاتعلىكانالذي،الطقسيئالمعمودتةحقامإلىللدخولهشرطًاالدينيئالتعليمإفهاءكان

مضاجعتهن.منأزواجهنليتمكنوذلك،خاصنبشكلوالولاداتالحيضبعديمارسنه

الاتحادإلىبكاملهالشخصيئملكهمنقليتغالأسالتين،جماعةإلىالخارجييندخولعند

هذهوتوضع.الأولىألاختبارسنةبعدالمعمودتةحمامبدخولالأؤلبالإذنذلكوارتبط،الأسانيئ
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معيحصلكانعينهالأمرأنيرتجح.الكاملةالعضوتةالمبتدئيبلغأنإلىخاصنحسابفيالملكية

الحياةمدىشخصيايحتفظنكن،الكاملةالعضوتةبلوغقطلهنممكنًايكنلمآنهبما،لكلن.الروجات

الورإثة.حقوقمنإليهنيعودكانبماوكذلك،قيمةحاجاتمنيملكنهكنماوكا!الروسبجهاز

،كبيرةأهقتةالأمرلهذأكان.لإعالتهنتُستخدَمالثروةهذهكانتالزوجموتأوالطلاقحالفي

وتاليًا،ثانيةمرةالمطققاتوالنساءالأراملتتزؤجأندونيحولكانالزواجأحادتةمبدألأنوذلك

الحقوقيٌالإجراءهذالنايوضحأ،.أأ-.7:)أكورجديدزوجمناهتمامَايتلقينأندونمن

.(CDأ*V,)17-12العادتةألاجتماعتةللأوضاعالأسانيئالجدولفيالأرأملتُذكرلملماذا

وهو.عديدةهيئاتمعداخليئمستقلقضاءالأسانتينعندكان،الختلفةالقانونتةالمشاكللحل

أنظر؟أ-18:517)متىالمسيحتةاليهودتةالجماعاتلاضًاعرفتهاالتيالظروفبعيدحذإلىيشبه

:5.)23-24

ويشملآخر.أسانيئقبلمنالشخصيئالتأنيبماذنبعلىللمعاقبةرفقَاألاممثرالأسلوبكان

فيالتأديبالمذنبيتلقىبأنتقضيالعادةوكانت.التوراةلأحكاموالصغيرةالمقصودةغيرالخالفات

الأعمالهذهمثلتكرارمنلمنعهوذلك،الشمسغر!بقبل،الجريمةرصدفيهيتتمالذيذاتهاليوم

الخالفات.لهذهمحذدةعقوباتهناكليست.المستقب!!في

تأديبهحدوثعندئذوجب،غتهفيتماديًاأظهرإذاأو،الخطورةشديدتصزفًاأبدىالخاطئكانإذا

كلفيالخالفة.تكرارحالفيقانونئاملزمةالمسألةلإبمَاء،المحكمةفيهذأوتسجيلش!ودأمامحالاً

كانتمنها،ألمُستنبَطةالأسانتةللقواعدأوللتوراةمقصورةمخالفاتفيهاتتتمكانتالتيالحالات

تبقيأنإقاتقزرالمحقتةالمحاكمكانتالشهود،وعددالذنبلخطورةوفقَاالبدء.منذمسؤولةاكمالمح

إذا.المناسبةالعقوبةبهتنزلأنلماقا،الملفاتفيالخالفةوتسخلعقوبةدونمنالتأدلِبارشاءالمذنب

لإصدا!المركزيةالأسانتينمحكمةإلىتحالالقضتةكانت،الحكمنوعأوالعقوبةسبباثتهمرفف!

المحكمة.هذهلقرارأستئنافهناكوليس.نهاثيئقرار
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وإزا.عادتينإسرائيلئينوستةلاوتينأوكهنةأربعةمنتتألفالمحثيةالأسانتينمحكلكانت

تضئم،العلياالمحكمةكانتدةح،.*)041عدرَاأقلهيئةمنحكمإصداريمكنكانالأمراقتضى

كه!ثلالةإلىإضافةإسرانيلئاعضوَاعشرائنيأي،العادتينالإسرائيلتينعددضعفدومَا،

4(,IQS VII, 27-VIII)علىعضومثةمنالممتفةإلحالعاقةللجصعتة9كانالمصيريةالحالات!في

القرار،اتخاذبحقالبدءمنذيحتفظ،كهنةعظيمبصفته،الحقمعقموكانفيها؟المساهمةحقالأقل

خاضة.تفويضياتفيهايعطونالصتوقيونالكهنةوكان

التوراة!فيعنهاالمنصوصتلكهيالأمر،بادئفي،المحاكمهذهتصدوهاالتيالعقوباتكانت

بدءأ،البديلةالعقوباتمنثابتةجداولهناككانتذلكإلىإضافةالفردتة.بالجرائموالمتعثقة

الطقستةالاحتفالاتمنالمؤقتوالفصل؟المشتركةالوجباتأئناءالطعاملحصصالمؤقتبالتخفيض

.الحياةمدىالفصلإلىووصولاً،الهيئاتفيالمساهمةومنالجحاعتة

عقوبةمكان،تاتمبشكلأوجزئئا-خصوصَاأيمثاحلالأسانتينعندالنهلأقيالفصلأنيبدو

يعنيكانف!و،الموتمنعندهمأسوأ/التنظيمتةالناحيةمن،النهلأقيالفصلوكانوتنفيذها.الإعدأم

:801؟1-:6عبأيضا6أنظركقهالأبدقيالخلاصكاملمنعائلتهمعللمعنيعنهرجوعلافصلاَ

الخطيرة!الحا،تفي.المفصولينمعا،تصالالأسانتينعلىبائًامخعًاومُنع17(.أ-3112:5؟26-

التنازلعلىويرغميطردالأسانيئالشويككان،المثالسبيلعلىمفصولمعتجا!يهصفقةعقدمثل

تعويض.رودىمن،الأسانيئام!نحادافيالدخول،لناء،معهأحضرهاالتيكقهاممتلكانهعن

دمشقكتابفينجدهابهامعترَفقوانينمجحوعةوتكلقل!ا،الأسانتينعندالتشريعأساسالتوراة

1Qالجماعةنظامعلىتحتويأقدمصياغاتشكلعلى 3 a+-و!رأQ10 Sالقوانينهذهاعتبرت

فيوالتلحودالميشنابقيمةشبيهوهذاذأف!ا.بالأهقتةأساسَاوتمتعتالتوهـأة،منمُستنبَطةعمومَا

حقوقيةمصاد!،الخاضةقوانينهموضعفياستخدموا،الأسانخينأنصحيح.اللاضةالرتانتةاليهودتة

692

http://www.al-maktabeh.com



مكانةلهاتكنلمالمصالرهن!إلأاناليوبيا،ت،كتابأوالهيكللفافةمثك،لهمسابقزمنإلىتعود

للتشريع.بهمعترفكأساساستعمالهاالحالهذ!فيممكنَايكنلملذاخاضة،!قانونتة"

العائدةالتنظيمتةالتحديداتأووالمدتيةالاقتصادتةوالحقوق،الطقستةالحقوقتحديداتأغلب

،(4Q)سوليونلأنانإلىالموتجهالحقمعتمإرشادفيالمحتواةالإجمالتةوالمتطقبات،الأسانتةللدسانير

هذ!كك/الأخلاقنطاقإلىمنتميةنعتبرهااليومونحنHalakha,لاحقَاالرتانئونسضاهاوالتىِ

قدكانماتقريبًاكقهاوالأخلاقتةالحقوقتِةأنظمتهبتحتوي6لهاإ."باستحدأنفسهمالأسانتونيقملم

كهنةيدعلىخصوصَاالأسانتة،قبلمازمنفيالسبيبعدفلسطينيهودتةفيسابقوقتفيتطؤر

معروفَاصارالتحديداتهذهمنكثيرَأإلأان.الفودتةتحديدأتهاوالتورأةأساسعلى،أورشليمهيكل

أنالحقيقةلكن.محضأسانيئألهعلىغالبًاإليهيُنظر!لذأ،قمرانمكتشفاتعبرالأولىللمزةعندنا

إلىيعودتعليميار؟لاالأقلعلىأو،الفلسطينتةلليهوديهمشتركًاملكَاذلكقبلكانتالتحديداتهذه

منتصفمنابتداءَظهرتالتيالدينتةألمجموعاتلئمشتركًاإرثًاأصبحولذأ.الأورشليمتهيئا"لكهنة

...مفالثانيالقرن

إلىالعلألدبالتقليدالمتعتقةالإشاراتالفاحبغيةمختلفةبابحاثالقيامإلىملخةحاجةثقة

العام.!مأجحالتتانتمامَامختلفتاننتيجتانالعامألاكتشاففيالممترلكناكبر.بعمقالأسانيئالتشريع

،عديدةمزاتطُبعَتمشهورةدرأسة،نفسهالكانبمِملكهنشررارفينيويوركفيظهرت2291

اليهودقيالتلحودلمعاتم،نيويوركقينشردارفيإنكليزتةصيغةفيأيضا7691العاموظ!رت

Louis Ginzbergمعروفَاكانمالكلجلأامفضملبحثوهي".معروفةغيريهودتهَإشيعةبعنوان

التيالشيعة"إأنمفادهانتيجةإلىالمؤلفتوضل.الرتانيئالتقليدمعبالمقابلةدمشقكتابمنآنذأك

منالجوهر.فيفرشمتةبالتكيدكانت،الأسانئينجماعةآنهاقمرانمكتشفاتتؤكدوالتيدرسها،

القانونيةالأسانيينقواعدمنالكلثيرأنوهو،ذلكعكسأحدثأخرىأبحاثأثبتت،أخرىناحمِة

التقليدهذاأنالواقعالرتانتين.تصنيفبحسبالصذوقيينعندمعروفَاكانمابعيدحذإلىتشبه
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أختلاف!م.رغمهؤلاءككقبلهوقد،والفزشميينوالصذوقتين،الأسانتينعندشاعالذيهو،المشترك

المقذس.التقليدعلىبشذةحافظوااليهودمنغيرهمدونالأسانتينأنغير

الأسانيينتعاليم

والقانونئةالتنظيمتةالأموروبينالدينيئالخعليمبين!ثيقارتباطهناكاليهودقيالمفهومإلىاستنادَا

مجالإلىأليهودعندينتمي،اللاهوتعلمالمسيحتونيسقيهوماعرضها.سبقالتيوالأخلاقتة

العقاثد.علم،،الدينتةالعمليةالممارسةعندهمالمهغ.دينتةمكانةلهوليستالخاصنالفلسفيئالتنظير

التصؤراتمنمجحوعةبل،للكلمةالحقيقيئبالمعنىأسانياتعليمَايكنلماهناسنعرضهمالذا،

مختلفةولكلن،متعذدةآراءشأنهافيتكونأنيمكنوالتي،إليهمبالنسبةبديهيةكانتالتي،الموأفقة

جوهرتة.أهقتةالاختلافاتهذهعلىقُعَتقأندونمنوغالبَاأيضا،

الإيمان،كتهماليهودعندكما،تضقنتهذه.التو!أ-لتةالتقوىفييكمنللأسالتينالأساسالتعليم

وأخرجهإسرأئيلواختار،والأرضالسماءخلقالذي،أخرىكهةجانبهإلىليسالذيالواحدبالقَه

يختلفلمالمقذسة.الأرضإلىأخيرَاوقادهسيخاءجبلعلىع!دهومنحهمصر،عبودتةمن

إسرائيلخلاصبينالوثيقالربطمسألةفيإلآاليهود،منمعاصريهممنكحيرعنالأسانتون

العالمأجزاءفياليهودتةالأققتاتينبذسوفالئَهأنالأسانتوناعتبرالمقذسة.الأرصقهـفِى)ووجو

فيالذينالي!ودكلأناعتبرواكذلكالأخيوة.الدينونةقبلالمقذسةالأرضإلىتعدلمماكته،

عندكانكماالجذتة،!تلكالوضوحبذلكالتووأةفيالمتجتيةالقَهإرأدةيتبعوالمتمنالمقذسةالأرض

حركةفيالإسرائيلتينكلأئحارخا!ج.الأخيوةالدينونةفياللًهلعقوبةعرضةسيكونون،الأسانتين

الوثنتين.أولليهودخلاصمنالنهايةفيليسالمقذسةالأرضفيالأسالتين

طاعةمعيتفقلامالككايضمابل،فحسبوثنيئهومالكلليسرفض(منالأسانتينيمتزما
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لهذاتكنلمآنهغيرالخاصن.وضعهمالأسانثينأعطىالذيهو،المعاصرةاليهودتةضِمنالتوراة

كصاأليهودفيللتقليدالرئيسالتيارعلىالحفاظإلىيهدفكانبل،تقسيحتةأوفئوتةأغواضالرفض

الوحيدالتعليمكان،المفهومهذافي.السبيبعدالأولىالأربعةالقرونخلالفلسطينفيتطؤر

بذلاآنه،رئيسةبصورةيعني!الحق)معقملقبللتقليد.مطابقبشكلالتوراةطاعةهوللأسانتين

طقسيا.بهايرتبطمامعبهاوا،لترامللتورأةالمتوأرثةالطاعةعلىبالحفاظي!تغأنمنلحامله

الثقافتةالتأليراتمنالكثيرالفلسطينتةالي!ودتةتشزبت،السبيبعدالأولىالأ!بعةالقر!ذفي

إلىبالنسبةكانتالتأليرأتهذهلكن.السبيقبليرفهاإسرائمِليكنلمالتيوالدينتة،والتاريخية

الذينهمالشتاتمنالعاثدينأنغالبَايُرتجح.إليهمالمسقمللتقليدالحابتألمحتوىمنجزءَاالأسانثين

الجديدالطقسنظام،المثالسبيلعلىمنها،جزءإلىيعودالتي،التجديداتهذ!معهمأحضروا

اليهودتةالأققتةمنبتأئيرأورشليمهيكلادخِلوالذي364،ادأ!يامذيالشمسيئللتقويمالمطابق

صيغةإدخالأو،وباروخإرميالسفرياللاحقالتشكيلوكن!لك.،.مقالسادسالقرنفيالمصوية

Amenophis,.VI1372-1355.)أخناتونلنشيدكهنوتتةكتابتةيهودتة .vChr)سفرفي

وماوالفلكالكونياتعلومقيخصوعمَافساهمبايلمنالعائدالشتاتأقا(.401)المقمورالمزامير

وتا!يخالعالمتاريخاعتبرتالتيوالحتمتة،القديمةالإيرانتةوالثنائتة،!ويوقيأدبمغبهما-ستبط

تغيير.دونمنالبدءمنذمحذدةعواملإنسانلكلالشخصيئوالقدركليهماالإنسانئة

والشياطينالملائكة

السابقةالكتاباتشكلىفيتارةالفلسطينتةاليهودتةعلىالمحيطةالبيئةتأثيرقمرأنمكتشفاتتُظهر

"معتمَا"أساسَاوناقلهامماللةصرفيةمواذحاملكان.الأسانتينعندتطؤرهافيوطورَاللأسانية

(maskil،)الرئيسةوظيفتهتكنلم.السبيبعدالطقسئينالخذاح!بينفريدَامنصبَايشغلكانوهو

حلقةإلىالمعوفةنقلعلىفقطتقوموظيفتهثكنولم.الحكحيئالتعليمبل،التضحيةمذبحفيالخدمة

أنواعأكروهو،الشياطينكطرد،العلوملهذهالعمليئالتطبيقعلىعينهالوقتفيبل!الطلابمن
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رلبه،يقومونالكهنةيكنلمللشياطيينالطررهذا.الوقتذلكفيانتشارَأالأمراضمعالجة

خاصن.بشكلاللا!يَون

علمهواليهودتينالمعتحينمنالنوعهذااخخصاصإننقول،حديثةعبارةاستعحالأردناإذا

الملالكطتظهر،،السبيقبلمافترهَفي،إسرأ"ليلفيAngelologieيسفىماأو،الواسعبمعناهالما+نكة

والرجلاق118،أتكرجلينمعإبراهيمنفسهالرلتزارعندماالمثالسبيلعلىجذًا،قليلاَإلآ

نفسهالقَهمثلهوملاكمعيعقوبومصارعة،،91)تلتأخيهأبنلوطفلارةفيكانااللذانالغريبان

وصولاًالأرضوعلىالسماءفياللهعمليكنلمللسبياللاحقةالفترةفيأقا.(r\23-32:)تلأا

الفَهبينالوسيطةالقوىهيالما+ئكةكانتالنظرةهذهفي!سطاء.عبرإلآيتصؤرالأخيرةالدينونةإلى

والشز.الخيرفياوالناس

وثانوتةرئيسةأخرىاك!ةاليهورقيالملانكةعنالتعليباستوعبالأديات،تاهـلخنظروجهةمن

جحعتوقد.والبابلتةالأشو!يةالعباداتمنوئغأؤلاً،الكنعانتةالعباداتمنوذلك،فبالاستعدْ

أدواثأوكخذأمو!ضعتمختلفةاختصاصمجالاتمعهرميامرتبةمجموعاتفيالاكهةهذه

على،الملا!لكةمنهرمتتانمجموعتاقبرزت،القديمةالإيوانتةالثنائتةإلىواستنادًا.لهخاضعةلفَهفعل

المبدأ،في،المجموعتانهانانوكانت،.الظلامهـملاكفيرأسهاالثانيةأقاالنور،،إأميرالأولىرأس

والقؤة.والتجهيزالعددحيثمنمتساويتين

ر،ساءمرألبها:منثلائةبإيجازهنانصفبالملانكة،المخعققالتعليممنالشكلهذالتوضيح

والشياطين.،الخدمة!ملاثكة،الملاثكة

تسقىكانتوالتي،الملائكة!،ساءمنأفواعأريعةلوجودتقمو!الأسانتينقبلهناككان

أعلىفينفسهالفَهمنا،قترابعلىقادرةالخلولمحاتكلبينمنوحدهالآنها"،الوجه!ملا"لكلة

مثلإمَنيعنياسموهو،ميخائيلرتبةأعلاهارُعي.مباشرةمنهمهامهاتستمتوقد،السموات
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إسرلاليل،شعبعنخصوصًاومسوولاًالقَه،أعداءضذومقانالأَحارسَاملاكَاميخائيلكانالقَه؟،.

عنمسؤولاَالتَهإ،)قوة،جبرائيلكانالثانيالموقعفي.الأخيرةالدينونةفيمستقبلاَسيساهموهو

المعصدانو،دةالكاهنلركرياكشفالجديدالعهدفي.الروىفيتفسيرأنهاعنوكذلكالئَهتجقيات

أوريل،شغل.التَهأخبارلمحمدأظهرالقرأَنوفي26(،:ألو9يسوعولارةمريموللعذراء(،91:أالو

القلألدإرالىلل؟أيضاسُقي!لذاالسماويةالأنوارقؤاتعنمسؤ!لاَ!كان،الثالثالموقعالقَه"،!ضوء

فيكقهاالنجومتدوربأنالأدنىالملالكةمنالمؤتفةألوفهمعيعتنيأنعاتقهعلىوكانلقهإ.الأعلى

منالكافيةبالحصصشروقهماعندوالقمرالشمسشحنإلىإضافة،المنتظمةمدارأثهافيالسماء

رفلأليل،فكانالمجموعةفيالرابعأقا.التنجيمعلموعنالأبراجعنأيضامسؤولاَأوهـللوكانالنا!.

شفاءعنأيضاومسؤولاَ،الأمواتبينمنوالقيامةالأمواتمملكةسيدكانالذي"،يشفيالئَه5

العالمفييحدثمااللَهوتجهالأربعالرئيسةالقوىهذهعبر.الشياطين!طردالصلاةخلالالأمراض

الخلق.فيإرادتهمعبتوافق

العهدتابوتعلىالشيروبيمبوجودإليهايرمزكانالتي،القديمإسرائيلفيالخدمةملائكةكانت

وتحمل/الهيكلخدمةفيالقَهتمثل28،،23-6:أملوأنظر22؟أ-257:أخرالأقداسقدسفي

السقميوضح،إسوائيلإلىالتَهبركةتنقلوكانت،القَهأمامالجصاعةوصلواتوالأناشيدالنبهائح

الحدثفِىالما+لكةهذهدور22(أ-.28:)تكاللبيتفيحلمهفييعقوبرآهالذيالس!ماوفي

يُسقىماالأسانيئالزمنقبلأورشليمفيالهيكلطمَسمعفموشكلجدأ.راحبشكلالطقسيئ

والسما!تين؟الأرضتينبينالتواصلعلى؟المضمونحيثمنتأشسى،الذي،الملائكةليتورجيا

تقليدهمفيالتصؤراتهذهالأسانثونتبتى.الأرضتةالخدمهَفيالملائكةحضورعبرممكنَاكانوالذي

والقداسةالطهارةدرجاتبأقصى6لهمصلوارتباطضرورةعلىوشذدوااستعحالها.فيواستمزوا

حضوربسببخصوصَاوزلك،أخوىنجاسةوكلالنساءمنخاليةخدمهمثكونوأن،الطقسئتين

،مكانأقيإلىيرسلهاأنيمكنالتيملانكفلقَهأنالقمرأنتةالنصوصأحدفيجاء.الصلاةفيالملانكة

اجتماعاتنافيالملائكةحضورإلأانالسماء؟فيالقَهإلىقتلنامننرسلهأنيمكننامننحنلناليسلكن
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بركته.سننالوآفناالتَهإلىتُرفعسوفوأناشيدنا6لناوصلوأفعالناأنيؤكدأنشأنهمنالطقستة

1Q,)اللهخلقهمأيضاهؤلاءالأشرا!،الملالكةهمالشياطين S III, -15 I Vساروالكنهم(،أ

كان.العالمفيالتَهلقؤةمعاديةقؤةأكثر،الطوفانقبلوأصبحوا،4(/ا-6:تك9الخاضةسبلهمفي

السماء!منهابطَاشهابمثلالشيطالى!رأيتيسوعقوليوحيكحاالسماءافييقيمونآنهميعتقد

انتهاءإلىالسماءمنالظلامملاكسقوطيشير12(؟7-:13رو31؟:12يوأنظر؟18:ا5ألو

الشيطانأن،لهمالسابقالتقليدوعند،بليعالغالبًاسضوهالذين،الأسانتينعند.العالمفيالشزقؤة

فيتدخلكانتالتيالأمورمنأرضيئ.هوماوكلسحاوقيهوماككفيمؤثرةقؤةجيوشهمع

الإنامذيالتقويمفيالمِوموربعيومحوالىسنةبعدسنةالشمسدورانيؤخركانألهقدرتهمجال

السماء.قبةمنكش!بالنجوملماسقاطوالقمرالشصسإظلامعلىأحيانًاقادرَأكانإنهحتى،ruاد

وفترات،الطوفانككوارث،الخلقنظامفيخللأيحدئونالأشرارالملالكةفكان،الأرصقعلىأقا

!ألاضطرابات،الشحيحة!المواسما!برَد،يرافقهاالتيوالعواصف،والجفافالحرارةمنشديدة

.والموت،الأسىأشكال!كل،والمرضوالتشؤ!،،الخطأةوالناس،والحروبالخيفة

يمارسهاكانالتيالئَهسيادةالرئيسعون!موكان.القوىهذ!مواجهةعلىقادرينالناسكانققما

محدود.بشكلإلأهذهـالمواجهةفيالتدخلعلىقادرًاالناسمنأحديكغولم.الصالحينملائكتهعبو

إلىالتعرفيمكخناالأسالتين،قبلماإلىيعودوالذيلأخنوخ،الأزمنةنهايةروياكعاببفضل

أمراضعنمسؤولاَكانمَن،بالتفصيل،أيقادتها،وأسماءالأشرارللملائكةالرئيسةالمجموعات

عملهوتعطيلودر!ر،،،عليهالسيطرةتمكنكانت،بالاسمالشزتحدلِدعند....العواصفوعن،معينة

بهذهملالكته.منفرقةمعالملاثكةروساءكاحدالمضاذة،الجهةمنعليا!تبةذاتسلطةباستدعاء

القاحلة.الأرضعلىالأمطاروجلبالمهذدة؟العواصفومنع،المرضىشفاءأمكنالطريقة

الذيالأ!واحطردأوا،ستقسام،علمإلىومصرالنهرينبينمابلادفيالشتاتيهودتعؤف
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-6").الفارسيئالرمنفيفلسطينفيالمحارساتهن!هوازدهرت.القديمإسرأئيلفيمستهجناكان

مستخدمينوطؤروها،زمنهمفيمعروفةكانتالتيالاسعكسامطرأنقالأسانتونتبنى.(..مق504

تطلبالشعبعاقةكانتمهقين،وأطباءطبيعةعلماءاعتُبرواولذاالعملتة.المصارسةفي؟ياها

المستعصية.الحالاتمنكثيرفيمساعدتهم

لكنالاستحضار.صلواتعبرالأمواضوشفاءللسحركبيرةأهقتةيعطيالمستنيرعالمناعادما

تظهرأنعلىتشديدهناكفكان.أخرىومقاييسنظرلوجهاتتطبيقاتأيضاعرفالأسانتينعالم

سيادةنطاقعنأو6،السموأتإملكوتعنيسوعأقوألتكنلمفلوأيضا.الفعليئتأثيرهافيالتقوى

العهدأناجيلفيمدؤنةهيكما،حاضرهفيالتَهسيادةعلىملموسةببراهينمتصلة،الأرضعلىاللَه

2(.11:0لوقا؟12:28متىمثلاَ)أنظربهاأحدأهتتملماالجديد،

عنه.الاستغناءيمكن،خاضةأهفتةذاتأسوارعلمتوارئو!الذيالملاسكةعلمالأسانتوناعتبو

الخارجفيهملمنالملافكةأسماءإفشاء!كانكاملاَ.عضوَاأصبحمنإلآعليهيطلعأنممكنًايكنلم

قسمالمتضضنةباللعنةممحلةعقوبتهوكانت،(Bellum,2)142الخطيرةا+لاممنواحدَايُعتبر

النهائيئ.الفصلإلىتؤولكانتوالتيالجحاعةإلىالدخول

الخلاصوزمنوأثسيحوالدينونهَالأزمنةنهاية

نهايةبأنتاتمبشكلمقتنعةالفلسطينتةاليهودتةمنكبيرةحلقاتكانتالأسانتين،ظهورقبل

ق.م./،16العامحوالىإلىيعودالذيدانيالسفربه!يوحيماهذا.وشيكةأصبحتالأرمنة

الوحيدالأسالتينجديد.قمرانفيعليهعثوماضمنمنوهوله،المعاصر"الحرب!قاعدةوكتاب

تاهـلخمنالحالتةالنهائتةالمرحلةأحداثإلىالأنبياءأسفارأقوالمر!لأؤلأسشدقدكانالحقمعقمأن

خلاصزمنوبدءلئَهالأخيرةالدينوفةأيضاشخصتاسيعيشآنهمنالحقمعتمانطلق.العالم

الأحداثهذهحلولطالأمر،بادئيخاالأسالتون،توقع..مق511السنةحوالىماتعندما.إسرأ!ليل
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كمانواالأسانتينأنصحيح.م75السنةفيتوفعوها.،.مقالأؤلالقردنمنتصفوبعد.،.مق07العام

افعلتةالتغييراتحدوثوشوكيتوقعوألملكنهم،القائمةالظر!فلنهايةاثتظارفيدومَايعيشون

مُلزمةمحسوبةموأعيدعلىالتركيزيوذيكانماغالبَا.حياتهممنمحذدةمراحلفيإلأالتا!يخفي

الحاضرين.كلموتبعدماحتىالبعيد،المستقبلإلىالخلاصوزمنالأخيرةالدينونةتاجيلإلى

ففيالمسيانيئ.بالانتظارالمتعتقةالعقيدةعلىخاضاتأئيرَاالمستقبلإلىالأسالتينلنظرةأنغير

دأود،للملكخليفة،المستقبلقيواحدةشخصتةظهورتوقعهاأي،يسوع؟لامفيراجالذيشكلها

على.للأسانتينالسابقالرمغفيقطمعروفَايكنلمتجديدأعدأئه،علىوتقضيبعدل6ليلإسرتحكلم

للأسانتِين.ملزِمَاوجعلهحالطككفيعرفهالذيالحقمعقم؟دامإلأيظ!رلمالشكلهذأأنآالأرجح

عندبالزيتيمسحونوالملوكالكهنةكباركانالقديم6ليلإسرفي!الممسوح).تعنيإالمستا"عبارة

عينه.النحوعلىيمسحونأيضاالكهنةروساءكانالسبيبعدمافترةوفيالجديد،المنصباستلام!م

الفارسيوالحاكم،يشوعالرسميئالكهنةرئيسزكرتاالنبيئوصف.ق.مالسادسالقرننهايةفي

كهنوتيئمستامجيءيتوقعأحديكنلمالفترةهذهفي(.41f-)خوالله)ممسوحا،بأنهمازروبابل

الكهنةرئيسمُسِحَ.حاضرةشخصتاتإلىالممسوحصفةأعطيتلنلك؟المستقبلفيملكيئوآخر

لعل.يُمسحلمالعكسفعلىزروبابلىالفارسيئالحاكمأقا،وظيفتهاستلامهعندرسميئبشكليشوع

القذوس.القَهر!حمنمسحكونهعلىبل،لور!بابلطقسيئمسحعلىليسهناالحديث

آنهفيهشلثلاتمالكنأ،.:45)إشالقه""مسيحقورشالفارسيئالملكأيضماسُقيمملأنلبشكل

.م.ق538العابمإسرائيلمعا،ستثنلأنيئالصداقةمرسومإلىقورشألهمالذيهونفسهاللهروح

تسقمواوكأئهمدعوتهمواعتبرت"،بالر!ح"ممسوحينالكمابحونالأنبياءاعتبرلاحقوقتفي

اللَه"ممسوحيعديدةمرأتقصواننصوصفيالكتابيونالأنبياءدُعيَلذا،.المنصب

1(11,2,521I+ ;1 4Q1311،1-712لأQ Milchama ;8-7,IX CD)

الفترةفيالمستقبلعنتتحذثالتيالكتابيةالأسفارفيالواردةالمسيانتةالحكمةأقوالتُشِرلم
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الخلاصتنالسوفكجماعة7ليلإسرشعبإلىبل،فردثةشخصئاتإلى..مقالثانيللقرنالسابقة

6ليلإسرهو،العالمعلىستدَاالمستقبلفياللًهسيعتنهالذي"الإنسانإابنأننجد!هكذا.المستقبلفي

الجماعةهوجماعيئبشكلبكاملهإسرائيلشعب27،.7:؟41-713:)دا!العليئقذيسيك!شعب

في91(17-24:أعد66ليلإسرمنوأعصا!يعقوبمنب!نجمالمتعققةالنبوءاتبهاترتبطالتي

Q1,7-6(MilchamaXI)فيالملافكةحلقةإلىرفعهالمفردالمتكقمبصيغةإسرائيليعظْبطبعَا

4Qأأر)دا)18-ا Milchama).أناشيدفيالمقذسالكتابفينجدهاوصينمأفكارمتابعةتمتهخا

53،أ-523:؟411-6:05؟أ-؟:99؟أ-:؟2)إشخاصنبشك!!الئانيإشعياءفيالتَهعبد

مستقبلية،مسيانتةفردتةشخصتاتتوقعوبينالجماعتةالمعطياتهذهبينعلاقةأقيهناكليس12،.

فردتة.مسيانتةعلىتهخمأقيتحويلالكونهاصوغها!زمغحيثمنتستبعدهاإنهاحتى

إضافتههما،فردتةكشخصتةملكيئمستقبليئمستاانتظارعلىالقديمةاليهودتةمندليلينأقدم

يصلنالمالتيبهالمتعققةوالبركة"ا!5ا،2211-افيجصاعتةاحمكالاتأثناءالهرقيالترتيبإلى

.1Q؟V,18-273فيمقذمحهاإلأمنها

(،4MMT)إليهالموتجهإرشادهطريقمنيوناتانمن.م.ق051حوالىالحقمعقمتوتجهعخدما

بالسيادةالاحتفاظفيبالحنَبوضوحلهاعترفإسرأئيل!لككالأسانيئالآفحادافييكسبهأنراجيَا

ملكيئلمستاهذامعمتزامنتوقّعأقيثفةيكونأندونيحولالذيالأمر،إسرائيلعلىالسياستة

بمعقمأؤلاَحدأالذيهوالإرشادل!ذاالقاطعيوناتانرفضأنالأرجح.إسرائيلفيشرعيئكحاكم

الرجاءذلكمنبدلاًووضع،المغتصبلهذأالحخلاقيالمنصبلهذاالسياسيئالجافبأيضايعلنأنالحق

سبطمنمتحذرينلكون!م،يون!نانمثلىلكهنةقطممكنًايكنلمملكيئ.مس!قبليئمسياعلىكته

سياستينكحكاميتحذروأأنأي(،!4-اأ7:عبأيضالأانظوالتقليدشروطيحترمواأن،لاوي

اليهودتةلحمبيتفيالمقيمي!ىنسل!مإلىيهوذاسبطإلىينتميالذيداوداالملكمنإسرائيلفي

6(.2:متىأ-.3؟:هميخا؟)-oأ:أ8-16؟إش7:صم2)أنظر
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مافترةفيآنهصحيح.لاويمنمخحذرَاكاهخا،بصفتهأيضا،الحقمعتمكان،أخرىناحيةمن

لكنهمسياسيًا،واليهودتةأورشليم"،!لاوفينالمُعتبَرون،صاروقنسلمنكهنةر،ساءأرارالسبيبعد

يكونأنممكنًاكانلما،شرعيئملكإسرائيلفيوتوقرعادولمو.الملكمنصبقطلأنفسهميذعوالم

حثمَاجانبهإلىيقبللأنمستعذَاالحقمعقمكان.اللاوئينغيرمنأيلداود،خلفًابلكاهنَا،

لنفسه،الملكبمنصبهذأيطالبالآشرطكهنوتيا،حاكمًاالضرورةوفيا!ر،علىواحدَاسياسئا

الكهنة.غيرمنأيدأورثا،يكونأنوجبلمالأ

نفسههوبقي".هارونمن!مسياجديد،كهنةعظيمالمستقبلفييتوقعأنالحقمعفميستطعلم

عظيمباستمرارأيضاالمغتصِب،يوناقانيدعنمنصبهمنالتعشفيئطرد،عنالنظربغفنطبعَا،

بكامله.6ليللإسرالحمِاةطوالالمُنتخبالوحيدالشرعيئالكهنة

لاآنهالأخيرةالدينونهَموعدحساباتوأظهرت.،.مق1'0السنةحوالىالحقمعقمماتعندعا

CD,1+سنة"!أربعينبعدالنهايةانتظارمقبذ XX)،تخقى للمتوقىخلفانتخابعنالألممانتون

عنىأيضا.كهنوتئامستاالملكيئالمستاإلىإضافةالمستقبللهميحضرأنراجينتوفعوا،الوظيفةيشغل

بوصفهأورشليمهيكلخدمةشرعيئكهنةرئيسيقودأنمنبذلاكانالخلاصزمنبدءمعأثههذأ

نأينبغيوكان6ليل".إسرمن"مسيابوصفهداودنسلمنملكجانبهدمالى"!هارونمنمسثا9

للتوراةمُتفمةقوانينعبرهالقَهيعطي"،موسىشاكلةعلىنبيئ9يتقذمهما

(02-1175 Testimonia4كاS,11;IX.)كماالأسانيئللتشريعبذلاكان،الحينذلكحتىكاا

.م.ف51"حوالىحتىتطؤرمنبلغهماعلىتغييردونمنمُجفَدَايبقىأنمندمشقكنابيصفه

الختامتةالأعمدةفيالأسانيةالنصوصإطارفيمستانتةلشخصتاتمتكزرذكرعلىنقعوعليه

!متغجيردونمنالقائصةعلىسابقَادةمُحدًلأحكامبذلاآنهعلىالكلامحيث،القوانينلمجموعة

وظيفتهاالمذكورةالمستانئةالشخصتاتككتستلمأنإلىتطتقأن

(10-11,X11,32-XIII,1; ;91-18,VIX -33,XIX;1,XX XIXح!Q1,01-11;3IX)
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الخلاصشخصتاتلعصلبوصفأوالمسخانيئ،الخلاصزمنعنبخصؤراتارتباطأقيلهذاليس

المستفبلتة.

فيناتاننبوءةإلىاستنادَا،بكونهالملكيئالمستايكزمنسبئاالقلبلةالأسانتةالنصوصبعضفيفقط

!الصولجان"،أو"!النجمويكونهإسوأ"ليل،فيالداودتةللمملكةمستقبلئاممثْلاَ،816-7:صم2

فيمطابقةثقة.الوثنيينظالميهضذالنهائتةالمستقبلتةإسرأئيلحربفيوالمنتصر،24:17عدبحسب

1سليحانمزمورفينجد!وماهذهـالصورةبينالأساستةالخطوط V،إلىيعودوالذيالنشأةالفؤيسيئ

تطؤرتقدهذهالملكيئالمسياصورةأنقمرإننصوصتُظهرق.م.03-05بينالواقعةالفترة

الأسانتونتصؤَركيف،السواليُطرَححيث،الحربقاعدةيُسقىلماأسانيئتنقيحإطا!فيخصوصًا

؟الخلاصرمنإلىوا،نتقالالأخيرةالدينونةعمومَا

بعضهاجانبإلىالأنواعمختلفةتصؤرأتقمراننصوص!فيتُسرَرالأخيرةالدينونةمعبعلاقة

علىتمامَاتنصهرسوفبكامل!االأهـضإنبقولهالن!ايةالأناشيدأحديصف.ترابطدونمنالبعض

عجلألبتةبطويقةالكونتةالكارثةهذهمنسيُنتشلوقالص!الحينلكنالبركانتة،الحممنوعمنحجرشكل

36-91((411+1Q Hodajot).ناريْةبركةفيالأثيمالكاهنيونلألانمثلشخصكلحياةتثتهيأنيمكن

مثلأيضاالأخيوةالدينونةتصوريمكنكما.الأبدقيالظلامأماكنفيأو"أ(pHabX,)كبريتتة

الآخرون!لكفيما،كاملصفاءعلىالفضةأوالن!بمثلالصالحونمنهيخرجالذي،الخامالمصهور

الناسدينونةتجريحيث،46-25:31متىفيلماشبيهللنهايةتصوّروعندناأثر.أقيتاركينغيركقهم

الهلاكإلىوقسمالأبدتةالحياةإلىقسمفيذهبالإلهيئالقضاءكرسيأمامسابقا،عاشواالذين،كقهم

الأسانتونأو،بكامله6ليلإسرسيكونالأخيرةلدينونةفيآنهمفادهتصؤرهخاكالنهايةوفي.الأبدقي

نأدونمن،كتهما،خرينرينونةفيسيشتركليلإسرأنأيالذَ،معالقضاءكرسيعلىله،كممثلين

27-713:دألأأنظرشخصياهويدان - 26 )I؟t2(.6:أكور؟6212:أخنوخ

1ملكيصادقميدراشفي ،Yمفهوم6تبعناإذا.كاملةسنواتسبعالنهائيةالدينونة"!يوميمتذ
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باقيعلىخالالهإسرأ!ليلينتصر،سنةأربعينمنإجماليامشروعًاالمأساةنهايةتكون"،الحرب!قاعدة

ا،ن!قاليتصؤروالمالأسانتينفإنأمومنيكنمهما.الخلاصزمنإلىالانتقالينتهيوبذلكالعالم

بلتمامَا،جديدةظروفَاوضحاهاليلةبينيخلقكحدثالخلاصزمنإلىالمشؤومالحاضرمن

الشز.يعكرهلاالذيالأبدقيالخلاصن!ايتهافيتحملالأمدطويلةكعحلتة

بأرصقمحاطًا،الأ!ضيةأورشليمفيالأسانتينإلىبالنسبةالمستقبليئالمركرقيالخلاصمكانكان

خالقيخدمأنلهينبغيالأخيرةالدينونةبعدحولهايبقىماككحصرَا.يهودسكانمعالمقذسةالثَه

ماكلمنوأ!سعهذهـأفخمأورشلسِموسخكون.أو!شليمهيكلطقسفيوالأرضالسموات

ومعها،طويلةمذةمنذالسماءفيهتأهاالذيهونفسهالقَهلأنذلمك،تبنيهأنالإنسانيدتستطيع

أمناءالد!امعلىبقواالذينوخلفاثرهمالكهنةأولئكبهيهتغوسطها،فيالسماءمنالنارلالهيكل

تقديممنيرافقهامامعجديد،منلتحصكالطقستةالعبادةتعودسوفأخيرًا،وهكذا،.المحنرغملقه

معثانيةالطبيعتةالسنةتتطابقسوفوعندئذ.التوراةمعتاتمبتطابق!ذلكحبئ،وأعيادللذبائح

سلطةعلىنهائيئبشكلقُضيقدسيكونلانه،للخلقالملالم،ادالأيامذيالشمسيئالتقويم

العالم،فيالشمسسيرتؤخرالتيالشز

عندكان،الخلقمعيتوافقماخصوصًا،السابقةالأوضاعباستعادةالمتعتقةالأفكارهذ!جانبإلى

يحؤلسوفهكذا،لقَه.جديدخلقعملعبرجديدكبدءالخلاصزمنعنتصؤرأيضاالأسانتين

القدسالروحيطبعهاجديدةإنسانتِةإلىالأخيرةالدينونةفيالجابثاتقويمهمتمالذينالبشرمننخبةالذَ

الحاليئالعالمسينقلألهأوكاا(،IV)23-3,02الخطيئةارتكلابعلىقادرةتكونلنولذاوحدهـ،

IQإ*اأ،اأ12-)فصاعدًاالاَنمنخالدوجودإلىجديدخلقعبركقه Hodajot).هذهـنجد

مرأحلإلىإعادتهايمكننالالكلنذأتها،الأسانتةالكمبفيالأخرىالمفاهيممعجنبإلىجنبَاالمفاهيم

وقانونيئتنظيميئهومافيالأسانتينعندالتعليبفيوحدةثضة.مختلفةاوساطإلىأومختلفةتطؤر

ذكر!.علىأثيناالذيالنوعمنمرافقةثانوتةمفاهيممجالفيليسلكناوأخالأقيئ
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الأمواتقيامة

بقيامةيؤمنونكانواالأسانتينأنْلخؤكدوحد!اقمرالىمستوطنةقيالقبورمنشماتتكفي

2دافِىلهمشهودالإيمانهذاأنتقليدهمفي.الأموات :1Y،هذاكانزلكقبلتمافا.وأضحبشكل

هولكونهللًهتمجيد12في.أليوبيلاتوكتابأخنوخكخبفيعنهمعئرًاالإيمان

6ليلإسر)شعبه(أمواتإيحييالذيهو6لأ:قيذأنهالكشابيوردكحاولكونهالمي!!،"لِحيالذي

علىإليهمسلْمتالتي،المؤتَفاتهذهنظرةتبنواالأسانتينأنعلىالقاطعالدليا!أقا،!.المستقبل)في

إسرائيلفيكما،الموتىيضفونالأسانتونيكنلم.الدفنفيطريقتهمفهو،سابقوقتفيالأرجح

دفنوأولكنهم،الموتىككعظامفيهاتجمعمشتركةحفرةفيالعائليئالقبرفيأيالاَباء"،"إلى،القديم

.بسلامالقيامةينتظرونكانواحيثعحيقةفردثةقبورفيعمومًالهمأمو

كانكماتمامَا،المستقبلتةالأخيرةالدينونةبدءمعالأمواتثيلثينالإسرك!!قيامةالأسانيونتوقع

العهديقولهماأقا16(.4:)أتص!السيدعودةعندكئهـمالراقدينالمسيحتينإحياءينتظربولس

:8)متىطويلةمذةمنذالسحاءالنيالتَهعندهموايلتاوموسىإبراهيبمثا!الصالحينأنعنالجديد

إلىهذامرذليس.الأسانيئالفكرعنتمامَاغريبَافكان43(،23:أنظر23؟:أ6لو؟94:مر؟11

فحمسب،معًا6ليلإسرأتقياءكليعيشهمشتوكمصيرهماالأبديةوالحياةالأمواتقيامةبأناعخقادهم

عنهم.غريبَادائمًابقيالناسلخلاصكمكانالسماءلأنبل

الاَخرالعالمفيإلآالأبدثةالحياةتصوريستطجعوالبمسيحتونهخاككانالجديدالعهدزمنيا

عكسعلى3؟(.31،23،-16:91لوأنظر3؟أ-:14أيوالئَهمعسماوتةشركةفيأيالكبير،

هنا2،3-تكفيالمذكورعدنبستان،الجنةهوالقيامةبعدالأشواحمكانإنالأسالتونقال،ذلك

أدوارسبعةمنمؤتَفةلسماءالئالثةالطبقةفيالجنةأناعتقدبولسالرسولأنصحيح.الأرضعلى

12:4كور)2 -،،Y،الشمالتةالجهةفيممتعرطبمجالفيتقعكانت،الأسانتينإلىبالنسبةلكنها

ودجلةالفراتلنبعالتركيئالشرقيئالمجالفيأي،الأحيانأغلبفيجذاالحا!،لفلسط!ن

وهناك4،اذلجاهذافيمتخهةكتهاقمرانفيالمدفونينرووسكافت.أراراتجبلفي

03!

http://www.al-maktabeh.com



،دمسابقَاالذَحذدهاالتيالمباهجبكلكالمستقبلفييتحتعواأنالأسانيونأرأد

2,111-26,11(1QHodajot ;15,IIVX 1Q S;23,VI CD;02,111 4QpPsa)،والتي

.السقوطبسببحينإلىوخلفاوههوخسوها

6ليلإسرإلهبأن،الأسانتونآمنهذا.الخلاصمكانلبلوغمستانيئمختصإلىحاجةثقةتكنلم

الأمواتمنلهأمينَاخدمتهفيبقىِمنككالخعبير،صغإذا!بيدهـالخاضة!4يقيمسوف

.(25124Qأثر)فى
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المعمدانيوحنا8-

كانهل؟يتبعهمحتىأومنهمقريبَاكانهلبالأسانئين؟ماعا؟قةالمعحدانليوحناكانهلى

مئاتمنذالعلميئالبحثبهاانشغلهذهـالأسئلةلها؟ومواصلةالأسانتةللطقوستعميدهـقبولاَ

قمرأن.مكتشفاتعبرإلآممكنةتصبحلمالموثوقةأجوبتهالكن،السنين

Flaviusأنصحيح Josephusالمعمودتةلحقاماتالكييوةالأهضتةإلىعديدةمزاتأشار

قطيربطلملكنه،(Bellum,22،.و37،-.914138-.161015)الأسانئينعندالطقستة

المعمدانلِوحتالظهورالممئزالمكانهي"الصحراء!الجديدالعهدتقليدفيلكنما.بصحراءالأسانيْين

عنروىالكبيرفيلينيوسأنصحيح23(.:أيو-،326لو4،-ا3:متى46-13:)مر

وذِكر،جديوعينأريحابينيعيشواأنممكنَاكانأينيُرَفلملكنالميت!البحرفيالأسانتين

الصحراء.فيمكانمنإمكانيةاممنرهادئة!احةفيالتفكيريجعكالوحيدكمحيطهمالخخيلأشجا!

اكتشافها،منذالمعصورتةحقاماتإلىالعائدةمنشأتهامعقمرانمستوطنةأنالكلثيروناعتبرلذا؟

الأسالتونكان.الأنوأعالختلفةالتقاليدبينالحينذلكحتىالمفقودةالوصلهمزة،سنةأربعينقبل

الصحرأءفيقاثمَاشكدونمنكانلكنه،المعمدانيوحناعمل!منفيالمكانهذافعلئايسكنون

.الأردنلنهرالأسفلالمجرىفييوحنافيهيعضدكانالذيالسابقالمكانعنكيلومترَاعشرستةوبعيدَا

المعمدانتغذيةوطريقةالغريبللباسيمكنقداليد.لمسملحوسةتكونتكادهناالترأبطاثإلأان

ممكنايكنلمآنهيروييوسيفوسإدنإذمخالفَا،أسانثاكانآنهإلىيُشيراأن3،4:متى16:ا)مر

يوسيفوسلأن.(Bellum,2)143أخووناناسبتحضيرهاقامأطعحةقبولالخالفينللأسانتين

أنييدو,mu11eB(.90122آخرينأناسأطفالبتربيةقامواالأسالتينأن،ذلكإلىإضافة،يروي

العلنيئ.ظهورهحتىطفلاَكانمنذالصحراء"إفيعاشيوحنا4أيضاحُلقدلوقاملاحظةلغز

صحيح.بشكللتربيتهمناسبكمكانذاتهاقذمتقمرانمستوطنة
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يكونالمعنىبهذأ.بالأسانيينالمعحدانيوحتاربطالممكنمنيجعلقمراننصوصبعضمحتوى

كاحث!لأ.111-12أ،ة11المصحراء!فيطريق"تهيثةشكفي04:3إشعياءلنمنلثنلأليئالاستعمالتقويم

-'r :Y 1 y?3مخىj':1"orالمُقرَض!،الأخيرةالدينونةلقربالتوقع23(،:ايو6،-76:34،:ا

أ!رشليم.هيكلفيالتضحيةطقسعنالابتعارأولىالعودة"الثنانثةوالدعوة،الجانبينكلاعندتوقره

دليلاَعذةوجوهمنممكنةألهاعلىالمُعتبرةالخرابطاتأوالسَوافلاتلهذهالضخمالعددهذايُعتبَر

ا+تصالهذأفيهايظهرالتيالطريقةكانتمهما،وقمرانالمعمدانيوحنابينتاريختةلعلاقةواضحَا

واقعيئ.بشكل

Barbaraافترضتهاالتيمحتطةلعا،قةجذَاوالخياليئالمستفيض،الشكل Thiering،ِالذى

منكلأثبتالتعيير،صغإذاقمرانلديررئيسَايجعلهوالذيالحقومعتمالمعمدانيوحنابينيطابق

Rainer Riesnerj Otto Betz121،أ43991والفائيكانقحرأن،"يسوعكتابيهمافي .moo)آنه

.واهتخمين

عندماإلآ،شلثبلاالنقاشالمستحقةالباقيةالترابطأسئلهَمرضِعلىبشكلالإجابةيمكن،لكن

زالتماالتيالمصادرمنوأفعالهللمعمدانإجمالتةصورةلاستنتاجمحاولةالأمر،بادئفي؟تُجرى

Flaviusمقتضبةروايةمنأيلنا،متوقرة Josephusiتقابلذلكوبعدالجديد،العهدأناجيلومن

.الأخرىالأساننة!التقاليدقمراقنتلألجمعهذهـالصورة
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عمالهوأأثعمدأنشخصية

Josephus,11618-)911روايةححسب ( A ntiqui tates6:مرقابلV-أ؟مثى92،أ:

..مق4السنةمخذكانالذي،أنتيباسهيرودسالي!ودقيالربعرئيسأمر2،،16-39:لو،3-21

الكبير،والدهـهيرودسمملكةمنكقسمين!بترا،الجليلعلى"الربع!أمير.م93ليونإلىنفيهحتى

يقعكان.الميتالبحرشرقالجبالفيعاليًاالواقعMachaerusحصنهفيالمعمدأنيوحنابإعدام

كانأهـلحا،قبالةتقريبًا،بتراوسطفي.الأردنشرقعمومًاالواقعةلبيراالجنوبتةالنهايةفيالحصنهذا

28،:ا)يو؟للأردنالأخوىالضفة"علىيعقدأنيوحنااعتادحيثالصحراء"!!االمكانذلكيقع

.04:أ"

لكن.الأردنعبرالقواربحركةعلىتسري28،،:أ)يو"القوارب"بيت?Betanienالتسممِة

دومَاالجديدالعهدفيعادةالمنطجقة"العجزةأدار،Betanienلتسميةخاط!ااستعما،افمَرضواانهمبما

91:لو17:26،6!ة21متى3،:ا1،11،4:أاإمرأورشليمعندالزيتونجبلفيقريةعلى

الاسمذلكمنبدلاَمتأخرةنعتتةشهاداتاستعصلتأ(،12:"أ،أ،أ:1يو92:24،55،

Bet - Abara،6.القوارب"بيتعنالجنوببلأتجاهكيلومتراتسبعةيقعلمكانالعبور"،"مكان

المُسقىبنيمينومنطقةاليهودتةبينالحدودقيالمكانلصالح،أخرىجهةمنهذأ،حؤرواآخوون

b ، Bet - Arabaالتعميدمكانشحالهكيلومتواتخمسةالواقع61(،6،:15)يوالصحراءابيت

موضوعئا.مصيبغيركليهمالكنأهـلحا،باتجاه

أيضاب،مصادرهوفرةبسببهذا،القواربلمكانالشرقيئالشاطئعلىالوأقعةالمنطقةسُقيت

Aenon?معظاهرثاتنافستهذهالمكانتسميةأنبما".العديدةالمصادرإمنطقةBetanienأ)يو:

الغوبتةالمنطقةفيSalimقيعينهالاسميحملآخرمكانَاخاطئةبطريقةيوحناإنجيلاعتبو28(،

3،23.126:،يوليوحناآخرتعميدكمكانالسامرقيالأقليمأوالعشرللمدنالأردنتة
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عفدالذيالمكانإلى،الرابعالقرنمنابتداء،المسمحتينالحخاجوفودانتقالأصبحالأمرآخر

بسببخطرَاوحتىمتزايدبشكلمتعبَا،المنطقةهذهفيالأردنلنهرالشرقيئالشاطئعلىيوحنا،فيه

الواقعةالغربجةالضفةعلىالمعحدانلتكريممسيحتةعبادةأماكنذلكبعدنشأتلذا!.السارقينالبدو

علىأي،لفلسطينخريطةأقدمفيسابقاالعبادةأماكنسُخلتهناك.الأردنلنهرالمقابلةالجهةعلى

الكن.الأردنمنالشرقيئالقسمفيالوافعةمادبةلكنيسة.،م565العاممنجزةأرضتةفسيفساءقطعة

.الأردنغربقطالمعحدانيوحنايعمللمفعليا

ؤألهالوقتفي,BetanienعندالواقعةبالمصادرالغنيةAenonتنتمىِكانت،ذلكإلىإضافة

!ملتةقاحلةأ!ضإلىيُشيرلابهصحراء"عادةألمُترجَمmidbarالعبرفيالمدلولإنإذالصحرأء.إلى

للرعي.كمساحاتعادةتُستخدَمولذا،الصا،حتِةقليلةأرضأجزاءزراعةإلىفقطبل،وصخرية

مقا!ماترونمنإليه!محثبغيرأصبحوقد،وقتلهيوحناعلىالقبضمنهير!دسي!مكنلم

لنيرالشرقتةالضفةعلى،حالأقيقي،يقعكانيوحنافيهعقدالمذيالمكانلأنإلآ،أخرىجهةمن

الواقعفيالجغرافتة.هذهـالمعطياتفيشلثأدنىهناكليس.سيادتهمنطقةضحنأيبترافيالأردن

بمجمله.المعحدانيوحنانشاطلفهمأنطلاقنقطةأهم4عينهالوقتقيإنها،

إلىأريحاعبر،أورشليممنالنهرمجرىقديمتجارقيشارعيقطعيعقد،يوحتاكانحيث،هناك

حركةيومئاهناكانت،القواربوبواسطةالمعابر،عبرالمنخفضةالمياهعند.الأ!دننهرشرقمناطق

المتاخمAllenbyجسرعلىيحدثلمااليوممشابهًاالوجوهـ،متعذدةتجاريهوتداولاتأشخاص

يوتخأنليوحناممكخًاكانهنا.الفلسطينتةالغربتةوالضقةالأ!دنبينالقديمالتجارقيالشارعلشمال

علىكجمركتنِنكانوأالذينتجارتة،رحلاتفيالسبتيوميياغتهمكانالذينبشذة،اليهودأولئك

الشخصتةبالمكاسبمولعينكانواالذينالجنودأوقانونتا،لهميحقتمابكثريطالبونالبلادحدود

،411أ-."1:الوالمجاورةالأكضفيالعسكريةالعملتاتأئناء
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معقرانهعقدأعلقعندماانتقادأته،منهيرودسالشخصيئحلامهواحدةمزةيوحنايعفِلم

أ--67:)مرالشخصيئإعدامهحكممباشرغيربشكلوقعوتاليَا،التوراةأحكاممخالفًالهقريبة

Y:1??Y.-4:91متى92، lY-)r.

!أولادبالإجماليئنعتهمفيذروتهدينياالأمناءغيرأليهودللمعاصرينيوخاانتقادوصل

إبليس""أولادجعلعوض"لإبراهيم"أولادَاالأرضفيالمتنائرةالحجارةسيجعلالقه":الأفاعي

الأبلإبراهيمالوفرالبركاتكنزمنالوشيكةالأخيرةالدينونةفييستفيدونسيجعلهمكماكهؤ،ء،

39:أمتىالأؤل -،v1:لو"A -)V.فييعودوا"9لمإذاقصيروقتخلالأبدتةلعنةينتظوونإنهم

المناسب.الوقت

المؤأئيةالإمكانتةعبرقطالأولىبالدرجةطبعَايُحذدلم6،العودةبألمناداتهيوحنامكاناختيار

تمامَاالظهورالحالهذ!فيبإمكانهلكان،إليهبالنسبةهكذاالأمركانلوكهذا.شعبيئفغاللنشاط

حيالا،طمئنانذلك،إلىإضافةله،ممكنًاكانحيثالممزلهذأالغربتةالضفةعلى6لهاذبالطريقة

مناممبرعددإلىالتوضملبإمكانهكانإنهحتى.ينتقدهكانالذيأنتياسهيرودسخذامقبضة

!اويةكلفيأيمثا،أورشليمهيكلتعليمقاعاتفيالانتقاد،مستحقايعتبوهالذي،اليهورقيالشعب

الشوارعطولعلىأوآخرإلىمكانمنمتنقَلاَ،أخرىفلسطينتةمدنأ!أو!شليمشوأرعمن

البلد.عبروعرضاالمتوشطالبحوحتىالتجاهـتة

لكانتمعمودتلأله،أجلمنالكافيالكثيربالماء،الأخصعلىيوحتا،إلىبالنسبةالأمرا!تبطلو

مدارعلىالمياهفيهاتجريكثيرةأنهارمجاريوكذلك،الأردقنهرمنابعومناطقجنيسارتبحيرة

فيكان،المطافآخوذلك.أجلمنتُحصى،إمكانتاتلهقذمتقدبكاملها،المنطقةفيالسنة

أقلبالتكيدفيهاالتعميدكان،كافيةوعاقةخاضةمعمودتةحضاماتالغنتةأريحامدينةأوأورشليم

،مر"الأردننهرداخل!فييعقديوحناكانلماذاإزَا.القاسيالصيفقيظفيالأردننهرفيثماإرهاقَا
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،3'4لوقابل3،6:متى5،9-:أ ::Yمطورةفيلاالصحراءه،إفيلماذا4(،5:أ"28،:أيو،أ

؟بالسكانمكتظة

اختاريوحناإنإذيوحخا.لمكانالخاصنللاخحَيارالحقيقحةالخلفتةعلىوحدهـيدكالكتابيئالتقليد

عبرإسرأئيلشعبسابقَايشوعأدخلحيثأريحا،قبالةأطكال!اذلكفيتمامَا،ظهورهـالعلنيئمكالط

كمكاقالأردذلنهرالشرقيئالشاطئاختيا!يمائل(.4:13،91)يشوالمقذسةالأرضإلىالأردننهر

الخر!جبعدإسرائيلإقامةإذَاالمعمدانظهوريشابهالنهر.عبورقبلالسابقةإسرائيلمحطْةهنا،عمل

كلسيتحققالمسئقبلفيأؤلاَكانفيهاالتيالمباركةالأرضرإلىالدخولقبلالصحراء""يامصومن

سيناء.جلعلىموسىبوالم!طةالختارشعبهبهاللٌهوعدعا

بجمِكالمستقبليئالخلاصزمنإلىالانتقالقبلإسرائيلشعبإذَأيوحتاوأرىنبوتةآيةبأسلوب

نأقبلأؤلاًيهـلكواأنمنلأعضائهبذلاكان،بالخلاصوُعدآنهركمالذي،ثيليئالإسرالصحراء

يأ،ويعقوب!اسحق،إبراهيملخلفاءالتبعتةمجزد.الخلاصهدفإلىبالوصوللأو،دهميُسمَح

أكورأيضا)قاب!!الشخصنِالخا،صجؤءحالاس-يهفيلهميضمنيكنلمالختار،للشعبريببلا

نعتيوحناعنديماثلههذا51،.7؟-35،-635:يو4/13،أ-3:عب13،أ--.أ:

الأبد.إلىالملعونين"إبليس!أولادبوصفهمالصادقينغيركئهمالي!ودمعاصريه

جبلعلىسابقًالإسرائيلألمُتجتيةالتهإ!ادةإلمىالفوهـتهَالعورة!إشخح!كلمنالمعمدأنطلب

المتزعزعغيرللالتزامالجاهزتةبإمكانيكنلمالحاليئ.الحياةلأسلوبالجذ!قيوالوفضسيناء،

متضفنةمماثلةحياةطريقةأؤ،بلقريبَا،المُنقصةاللعنةمنواحدكلإنقاذكت!االتوراةبمتطتبات

متى،2:18مر)قابلإليهامحتاجآخرلشخصالرعايةوواجباتالصومقواعدالمحذدة،الصلوات

.(أA-أ6:متىالجبلعلىيسوععظةأيضاأ:3،11:5،3311:لو9،14:
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أحايتمكنلمالذيالصحراء،فيإسرأثيللجيلخلاَفاألهكانالمعمدانر،يةطريقةياالخاصالأمر

أيضايُعطىأنينبغيكانوكالِب،يشوععدأماالمقذسةالأرضإلىالوصولمنالأ!ائلأفرادهمن

التاهـلختةالدينتةالناحيةمنالمعمداذ.يوحنازمنفيخلاصإمكانتِةوالخاطئامهلامباالمليء6ليلإسر

المسلمين.وكنلكالقَهعا!فيMandaeernأيضا،المسيحتينعندالبارزمركزهالرولةطريقةعقلت

شرؤافيالصحراءإلىدعادهالذيالتَهمننبوياتوكيلاَالأمر،بادئفيهذا،كاننفسهيوحناإلىبالنسبة

المسعقبلية.الأخيوةالدينونةفيالمهذدةالإبادةقبلىكاقة،لإسرليلأخيرةكفرصةوعتنهالأردننهر

طريقةعبرالسابقالصحراءجيل!حالةإسوائيلحاضربينالتشابهإلىالمعمدانيوحنارَمر

الجمالجلدمنمعطفَانموذجيئصحرأءكساكانيلبسكانالبدو،طريقةحسب.الشخصيئظهوره

لطريقةيكنلم4،.3:متى6،:9أمرمرأفقكطعامبزئاعسلاًأوجرادَايكل!كان،جلدقيزنّارمع

الخمر"وشاربالاكلإالروحضعيفيسوععنمئزتهتقشفيةبحالةعلاقةأيةطبعًاهذهالحياة

7134:لو،91-18:أأ)متىمعهبالمقابلة -rr.المُحَمَرةالجرأداتطعميشابهالزيتونجبلفي

لسكانإلآممكنًايكنلم.البزفيالعسلمثلتمامًاجذَالذيذطعمزاتإنها.المقلتةالبطاطاطعمبالريت

للحزارعينالرئيسالغذاءعلىيحصلونا،خو!نكانمثلماالكضتهَ،بهذهعليهاالحصولالصحراء

يرتدونالمتحضرةالبلادسكانكاقبينما.اليوقيالخبزأي،الرراعتةالأ!ضحبوبمنالمدنوأهل

معطفهعبرالصحراءفي6ليلإسرتنقلحالةإلىيرمزيوحناكان،الصوفأوالكتانمنلباشاعادة

الجلدقي.والرنارالإبلوبرمنالمصنوع

إليهالطموحيستحقْكبديلالبدوحياةلأسلوبالدعاية،للمدنتةكناقديريد،يكنلميوحتالكن

شخصئا،يضعإلأانليسبل،مماثلبامرقطتابعيهينيملمهو،عادةالمألوفالحياةنمطمنعصومًا

يذكرلباسهكان،عينهالوقتفي.الصحراوقيإسرائيلجيلغسقفيالحاضرنبوتة،آيةبأسلوب

للتقليدملامحعنيوحناالنبيئظهورطريقةتعرب4،.:13زخوقابل8،:أملو)2إيلياالنبيئبلباس

ظهورهـ.فيمجتصعةكانت
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بغيةا!حراءفييوحناإلىذهبواقدمثلاَكانواإزاعقااليهود،معاصريهسألنفسهيسوع

ر!أ.الملوكقصورفيالحاشيةطريقةعلىلابسرجلمنأوالريحتحرْكهاقصبةمنالاندهاش

!حقولأنلوأوضحظهورهوطويقةالمعمدأنيوحتابحياةالصو!تينلهاتينالتضادتةالعلاقةكانت

آنهواضححالأفيفي.متعارضينكأمرينذُكراالمعتادالمتحضوة"البلادوالباس!المتمايلةالحبوب

الثاكللسؤألالتحضيرالأمواَخريخدمانوهماب!كلا"،الخطابتينالسؤالينعنالإجابةعدمينبغي

أنبثا؟الصحراء؟،أإلىخرجتمعندما،رويتهأ!دتمالذيماإأو:ألجاقيبشكلذلكبعدعنهألمُجاب

،79-:أأ)متىنبيئ"مجزدمنكثوضًاترواأناعطيتملقدلكم:)أقولطلكننبيئ،بالتكيدطبعَا!

26لو 24- :.)V

كانحقيقيئكنبيئا!ستقبل.فيسيحدثبأمريتنتأكانالذيالشخصزلكنبثايُعتبَركان،آنذاك

دينونةوشيكتةعنإعلأنهكانيوحنابالنبيئالخاصنالمستقبليئالتنتؤ.قيللماالفعليئالتحقيقعبريُثبَت

التصويرقيالتعبيرأسلوبفيكانهذهـالأحداثقربلإسوائيل.الخلاصزمنوبدءالأخيرةالقَه

ليفصلىالمذراةيدهفيأوشجرةليقطعالفأسيدهوفيوقفقدما،شخصبحالةمُقارَنَاللمعمدان

يكنلمالذيالجبار،القوقي:t1،9'117لو،12!351:)متىأمامهحبوبلكومةعصافةعنحبوئا

القدسبالروح)سيعقدقريبَاوالذيجذاالحقيرةالعبيدخدمةلهيقيمأنحالبأقيمستحقاهو

شلثدونمنيكنلم2701133-26:أيو-،"7-:أمرقابل،316:لو،311:)متىوالنار"

نفسهيوحنااعتبرالذينفسهالئَههوبلمسيانتةشخصتة؟لةأويسوعالتا!يخيئالمعمدانإلىبالخسبة

طريقه.ومعذالهنذيرَ!

عمومًايخدملأنه،الطريقومهتضالنذبردوريوحناعلىأسقطمنأؤلآنهالمسيحيئالجانبيُعتبر

،المعمدانلشخصتةالمسيحيئالتفسيرل!ذارئيسةكأداة.يسوعإزاءيوحناوضاعةالأناجيلفي

فيظهرتالشهادةهذه،ليسوعالطريقتهيئةإلىالبدءمنذالمُستندة043:إشعياءشهادةاستُخدمت

،23-:ا)مرعخهشهادةإلآذلكقبلتكنلم23(:أ)يوالمعمدانفمعلىكقهاالأناجيلأحدث
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مقذمةفيمتوقرةأيضا6لهاذالكتابتةالإشارةأنطبعًاهنايُراعىلاغالبَا6(.4-3:لو3،3:متى

منالمعمدانألباعابتكره،مسيحيئتفسيرمنتمامَامتحزرآنهالأرجحعلىنشيد،فيزكريا،مباركة

إشعياءإلىأيضاالرجوعالأهتممن،التاريخيئالمعحدانف!مأجلمنلكنلأ(.6:أألومدحهأجل

المسيحخين.إلىأؤلاَتعودنعتتةلصياغةألهامأيتمامَايستبعدحيثأ3:ملاخيفي3:؟"

،6إاشالقديمالعهدلأنبياءمميزةهيكمايوحنادعوةروايةالجديدالعهدأويوسيفوسينقلىلا

تقليدتةموادمنيشكلأنلاحقًاوحاولالنقصهذأعلىلوقاالإنجيليئعثرلقد3،.لأ-حز،أأر

لكن6،.2-3:الويوحتادعوةروايةلهمتوقرةكانت97!90-5،25-ابولو4-2:أ)مر

تقليدفيكهذهروايةتغيب،صرفأدبيئبشكلمنجَزآنهالمعروفهذا،لوقاوصفعغالنظربغفن

.المعصدان

هذهفييحويفإته،الكتابيينالأنبياءمجموعةمغالأخيرالسفرفيالأخيرالمقطعقُرئإذالكن

بهحا.ومؤثرةوتبشيوهالمعمدأنلظهورمميزةكافتالتيتقريبَاكق!االمعالم،النهايةحتىالبدءمنذالحال

تتوقرهناالشخصتة.دعوته!وأيهَتقريبَافكأنهيوحنا،فترةمنظورمنانطلاقَاالمقطعهذاقرئإذا

iV"91)ملاوللعودةالنارلمحكمةالدوافعسابقَا 3، - 2':،KدLلك الدوأفع لكلمالهالأساستة

عنالمعمدانابتعاد91(30:)ملاالذري6شاءالعصافةوعنالشجرةجذعفيالفأسعنالتصويرية

1"1:)ملاالواضحةمطابقتههنالهالتضحيةطمَس 0 - A 4، - r،آخر2(.أ-المقطعينهناكقابل

الوأضح6دعوته"نعنسبقمافيبلالعهد"،إرسوليوحتاأؤ،جعلوأمنهمالمسيحتونليسالأمر،

العظيمأليوم9قبلمباشرة،واعظكأخرإيلتابدورالتَهعبرعينهالوقتفيألزمهالذيأ،3:ملا9

:11متى،113-50:8،28:91-أ64:مر!ابل23،24-3)ملاالأخيرةللديخونةاوالرهيب

21،25(.أ:91،يو9:أ:17،أ!17:9-13،لو4'1:؟أ،

ملوك2حسبإنهإذ.شأنذاتأخرىأهضتةأيضايوحناإلىبالنسبة"دعوته!نمنفياللتالإشارة

غيربأقدامالأردننهرعلىالواقعالمكانذلكتمامًاأريحا/منابتداءًإيلتا،النبيئعبر،2-118:
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المعاكس.بالآنجاهيشوع!يادةتحتالمقذسةالأرضدخلقدإسرأئيلالثَهشعبكاذحيثمبتقة،

نأرونمنوبها،إيلتاإليهاصعد"،خيولمعنا!تةعربةؤظهوتالأردنلنهرالشرقيئالشاطئعلى

.2:111ملو)2السحاء"نحوإعصا!فيارتقىإميتا،يكوق

نأالتوقعالممكنمنلكنإيليا.سيعودحيتمحدذَامكانَايذكر،33y:ما،خيأنصحيح

أظهرلماذاعناء؟دونمن،حالأقيفييتوضمحالتحوهذاعلىالسماء.إلىصعودهمكانفيالعودةتتغ

كان:الشخصتةإيلتاصفا!عينهالوقثفيالصحراء!مزيةإلىإضافة،وتغذيتهلباسهطريقةفييوحنا

بها.الموعودإيلتاعودةعينهالوقتظهورهـفي

نأالحالهذهفيتمامَاكافيًالكانالعائد،إيلتافقطآنهعلىنفسهيصؤرأنيوخاأرادلوطبعَا

لحملالمقذسةالأرضفيلاحقَاويتجولالسماءإلىإيلثاصعودمكاقفيظهورهبدءفييتجقى

كإيلئا.د!رهمنانطلاقَاالأردنفيتعميدهأوالمكلانهذاقيبقائهتفسيريمكنلا.العودةعلىإسر(ئيل

إسرأئيللخلاص!كمتقميوحناوظيفةجوهرفيبشكلوحذدالمدوربهذاألزمه"دعوتهفعن9لكن

منأكنر9أيفماالجانبهذامنيسوعإلىبالنسبةجعلهورتما(91Y-:17مئى9،13-9:)مر

بذلكالمحقتةصلتهيوحناإلىبالنسبةكانالحاسمالأمرأنإلآ26(.7:لو11،9)متىفبيئ"مجزد

المقذسة.الأرضدخولهقبلمضىمافيفيه،قلألمَاإسرائيلكانالذيالمكان

دونمنأويوحنا/للنبيئدعوةكنمن،الثالثمقطعهخصوصًاالاعتبار،فيملاخيسفراُخِذإذا

كبير.حذإلىلهالمحيزالصحراءمَعلَمبالفعلهنايغيبعندئذ،لظ!ورهحاسمتوجيهكأساستمييز،

الخلفتةبوصفهايوحناإلىالاكيدة3:!.إشعياءنعنإلىالنسبةأنالاعتبارالممكنمنآنهغير

البدء.منذمعطاةأ3:ملاخيلفهمالحاسصة

ملاخيمناستنتاجهايمكنلاليوحنا.الممئزةالمعمودتةإلىبالنسبةمختلفالأمرأخوىجهةمن

وعبورالغيوماستعحالا!عنىهذأفي،بولسمثا!،الممكنمنطبعَا.أخرىكتابتةنتيجةأقيمنأو

الفَهيدعلىمعحودئةهذايبقىقدعندئذلكن1،2-:أ"j5))مصرمنإسوأئيلهربأثناءالبحر
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عبرنعمانالسورقيالقائدشفاءإلىالمحتبةالإشارةتساعدلاكذلكمعَقد.إنسانيدعلىلاففسه،

أليشع؟خلَفهبل،هناكإلىأرسلهمنهواللتاالنبيليس91،:-أ:5ملو)2الأردنفِىالتغطيس

السباعيئلغطسهأيضالسِ!الأمرآخر،لنعمانمُعَضَددوريؤدولمالبيتفيهذابقيذلكإلىإضافة

يوحتا.لدىالمعمورتةطقسإراءنموذجيئطابعأقيالمزات

ألهصحيح.أَخرينأناسبتعميدمحيطهاأوأليهودتهَفيأحديقملميوحناظهورحتىالوأقع،في

طقوسيُنجزكلكانلكلنكته،الجسمغطسإلىوصولاَالطقسيةالط!ارةلطقوسوفرةهناككانت

الطريقة.بهذهلَصزفالذيالأؤلكانيوحنامُعَفَد.اشتراكدونمنتاقةباستقلالتةهذهالتنقية

فقطيسوعتلاميذهحلقةلامستقك،بشكلومارسههذاالمعمودتهَطقس،حقًايسوعتبنىريما

)قابلالمسيحتةالمعمودثةإتمامتوضيحببساطةالممكنمن،حالكلفي3(.-أ:؟2آ-325:)يو

91مئى :.)ATكمعميدبل/ذاتهبحذقائمطقسيئطهارةكحضامالبدءمنذتُمارسلمهذ!أنبما

48(،:51"8/3:أع/16أ-4:اأكور)آخرينمسيحتينبوأسطة3(6:روم،611:كورأ)

هذاأنالجديدالعهدكتابمنأقييعتبرأندونمن،المسيحتةالكنائسفيأليومحتىمألوفهوكما

إمكانيةهيالمعمدانيوحناإلىنسبتهفإنلذأ،.توضيحإلىمحتاجالمعمودئةلطقسالمُستغرَبالوضع

الطقس.هذألإنجازأخرىثوابتغيابإلىبالنظرمنهبذلاإئهحتى،الأقربا،ستنتاج

بالنسبة.نفسهيوحناإلىبالنسبةآخرينأناستعحيديحملكاقمد!لولأقيبعديُستنتَجلمبهذا

مصيبةآنهاعلىالوشيكةالأخيرةالدينوفةإلىنظريوحناإنإزالخطايا.بمغفرةالموضوعارتبطإليه

ءيدهعلىيتعضدواولمالحينذلكحتىللعودةدعوتهيتبعوالمالذينكلعلىتقضيسوفنار/

المتعققةالمشكلةبقيتإذ.ذلكبعدكافيينعادأماالخطيئةمنالخاليالحياةوسلوكالعودةمجزدلكن

لمالخطاياغفرانلكن.السنيهتعشرات،الحنِنذلكحتىغألبَا،البالغةالحياةفيالمترأكمالخطيئةبوزر

إلاممثرأوالصالحولاالمستالانبيئ،لا،كاهنلا،إنسانأقي،القديمالعهدشهادةحسب،يضمنهيكن

7(.2:مرأقابلوحدهالثَهدومًابل،كثهمالأنقياءمنقداسة
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!لىإجلالفيبوضوحيوسيفوسيرزهماهذا،خطاياهلأحديوحنايغفرلم،لذلكتبعَا

روأياتتشهدكصامعمودتتهمعبشذةمرتبطةكانتالخطايامعْفرةإلأان(18Antiquitatesد)117

غيرمنأيف!الكانكذلكالأمريكنلملو3،.77:3،:ألو3،6:متىكاه-4:اأمرالإناجيل

كورأ)الخطايامغفرةالبدءمنذكانتالمسيحئةالمعحودتةياالمهقةالرئيسةالنقاطمنواحدةأنالمفهوم

عينهالأسرارقيالفعلفيالمسيحئةالمعمودتةتمحوبينمالكن23،.1-25:6!3:روم6،11:

sakramentalen Aktأجلمنفقطتحدثيوحتامعمودتةكانتذلك،قبلكقهاالمُرتكبَةالخطايا

المستقبلثالديخونةفيألمُعَفَديحاسبلننفسهالتَهأنأيضا،الأسرا!تةالضمانةوكانتالخطايا.مغفرة

عبرالخلاصحتزإلىالاَمنالدخولالهمأقنتالضمانةهذه.المعمودتةحتىالمُرتكبَةالخطاياعلى

بعد،المغفورةغيركقهاالماضيخطايارغمالنار،محكمةفيالهلاكمنحفظهم

"،ب!الحافظينماحذإلىبسخريةوأتباعهيوحناالمعاصر!ناليهودسقىمعمودتتهمعنىبسبب

nazoraioiأوnazarenoiاليوفانثةبالترجمة،nazrajjaالتعريفاد-معأوnazrenبالآرامتة

ب"النصراني"/يسوعسُضي،عينهالاسمحامليمنكثيرينعنالأفضلالتمييزأجلمنلذا

Nazarener6716،:ا؟،7!:24،01:امر:t:'بأو(3424:91،:4لو )الناصري"/

Nazaraeer641:،1":3،64:،3:22اع18:04،7يو37،:18لو71،:223،26-متى،

9'26:5، 24: 8،:،)1Yمنكثيرتف!ر)هكذا"الناصرةإمنمنشأ!أنقطيعنييكنلمالذي

تبعيتهأنأوالمعمدانحلقةإلىيعودمنشأهأنبلالمذكور(،المكانفيالمصطلحالكتابتةالتوجمات

ليوحتا،المميزةالخلاصعلامةكانالمستقبلتةالأخيرةالدينونةفيالهلاكمنالىحفظ"ليوحنا.كانت

منها.المنظورالجانبكانالمعمودثةطقس

التاتمفالتغطيسيوحنا،عندأيضاكانتهكذا،الأولىالمسيحتةالجحاعاتفيالمعمودتةكانتكما

المُعَفدكانعليها.حصلالتيالجديدةالخلاصحالةفإلىالماءمنرفعهأفا،الموتإلىيرمزللمُعَضَد

فيالبركةلاشاءالمثالسبيلعلى،الخدمةفيعادةالكهنةيفعلىكماللًه؟كممثلذلكاهشاءينصزف

.الصلوات
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وظيفتةصرفةعلىالحصولعبرمئلاَكاهنا،يصبحأناليهودئةفيللمرءيمكنلاشلثدونمن

الييود،.موسىأخيلهارونكخلفأولاويسبطمنلأبكابنأي،الولادةمنذكاهنهوبل،ملالحة

،a!كأإكاهن"،،kohenبالعبريةكوهين،كوون،كونالثانياسمهميكونلنين مناختصار القروق

henدالوسطى العائلاتإلىينتمونزالواماهم،لاويمحأ،1م6مأ!ضيقيئ"كاهنkedezt9"لع!ا/

أ،ف.عشرةمنكثريسوعرمنفييعذونالذكو!أفرادهاكانالتيالمقديمةأليهودتةلكهنوتئة

كهنوتتة،ولادةمنعمومَاكانآ!لهخاصنبشكلالمعمدانيوحتاحالةفيتاهـلخئابهالمشكوكغيرمن

الطابع،الأغلبعلى93.97-:وأ552-:ألوقافيا!ييصاباتوأفهزكرياأبيه!صفمعيتطابقكما

طقسيئكممثلجعلهالمعمورتة،6شاءالفغاللد!ورهالحاسمالمكؤنكانيوحتامنشأإلىالعائد،لكهنوتيئ

حدثفيالكهنوتيئ،ممثلهعبولته،ضمنلمقدفغالاَ.سراأنجرهاالتيالمعمودتةوجعلمعمدانًالته

الحين.ذلكحتىالمرتكبةللأخطاءالعقوبةعنالأخيرةاللينونةفيالتنازلالمعمودتة

بالنسبةللحعمودتةكانالتأئيرعظيمرمريْمحتوىأقيواضحَايصبحالممتزاتهذهمنانطلاقَا

هوشثعمثليقُد،لميوحنا.{أ16':3:متى5،9،:أ)مرالأردننهردأخلالأخحتعلىيوحناإلى

هذاحدودإلىتمامًابل4(،3-)هوالمقذسةالأ!ضإلىالأردننهرخلالإسرائيلشعبسابقَا،

.الأخرىالضقةعلىالواقعلهالآخرالجافبعلى/الرمزيةالناحيةمن؟الخلاصمجالكانالمعبر.

قابلغيرعادةكانالذي،الوشيكةالأخيرةالدينونةحاجزإلىيوحناإلىبالنسبةالأردننهريرمز

عندالمعمودتةمف!ومفيالإسكاتولوجيئبالتحفظيُسقىماإقابلمستقبلاًإلآاجتيازهيمكنولاللقهر

لحالةرمزيااستباقًاعينهالوقتفيكانت"الأردننهر"داخلالمعمودتةأنإلآ،(.6:رومبولس

للعبو!ضمانةنفسهالمعحدانوليوحناالمُعَقدينإلىبالنسبةتجاوزهايشكلوالتيالأخيرةالدينونة

المستقبليئ.

المستقبليئالخلاصحتزإلى،6ليللإسرموتقدَرمنللعبو!الواقعتةالأسراريةالكهنوتتةالوساطة
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قالكصا.العمللهذامعنىوتنتؤاتهللحاضرالنبوقيتفسيرهأعطىيينماالمعمدأن،عولموكركانت

فغالة،خلاص!وساطةالجوهرفيكانأي،نبوتةمجزدمنأكثريوحناعندالأمركانشخصئا،يسوع

الحاليئ.إسرائيلمجموعإلىبالنسبةالوحيدضمانهاكانالمعمدانيوحنا

رمويتهاأيواحدجانبمنمعموديتهإلىوُينظَردينونةنبيئمجزدآنهالمعحدانيوُصَفغالبَا

يرمزالأكدننهركان،الواقعفيلكنللتعحيد.مناسبًاطبيعيامعطىببساطةالأردننهرهـلُعتبَرللموت

رمنوكانالتعمجدحدثفيمسيطرَاالحياةطابعوكان،بالذاتالعبورحالةإلىيوحناإلىبالنسبة

المزدوجالقولالمعحدان.نظوفيالحدوثوشيلت/الأخيرةالدينونةمثلتمامَا،لإسرائيلالخلاص

لو،311:)متىمعَاوالناربالروحمُعمدَا،عينهالوقتفي/بوصفهالقَه،إلىيشيرالذيللمعمدان،

يغلبيوسيفوسلمدىيوحناتبجيلفيإتهحتىذاتها،بالقيمةالجانبينالاعتبارفيياخذكان(،361:

.بالخلاصأتىالذيالشخصطابع

كانالمالخلا!جانبأنالجديد،العهدفيالمعحدانلبشارةفقطالدينونةعنصرذكريوضح

إراءيسوعيوصفلا،المفهومهذافي.يسوعمعبالارتباطكبيرحذإلىموصوفآنذاكيحدث

23،،أ-8لو6،-11:2)متىوحسبيوحتاأعلنهاالتيالخلاصالاتلحمحققآنهعلىالمعمدان

لِوحنايدعلىيسوعمعمودتهَمعبالارتباطمباشرةالخلاصزمنيبدأالأناجيلوصفحسببل

-V!"1:متى9،11-:اأمر V،2"1:لوأ(Y -،Yبدأقديكنلمإنهذا34،،92-:أيوقابل

2،.أ-لو2،ا-)مثىالختصو،دةمعسابقَا

العهدإلىالعائدةالرئيسةمصادرنامنتنتجالمسيحتة،والوصفتةالإيمانيةالاهتطماتهذهبسبب

تمك!كافيةعناصرعلىتحتويلكتها،المعمدانيوحناإلىبالنسبةتقريبَاالجانبأحاديةصورةالجديد،

المعمودتةكانت،ذلكبعد.الأقلعلىالرئيسةخطوطهافيالسابقةالإجماليةالصورةإلىالتعرفمن

أعطتوالخلاصللدينونةالنبوقيالإعلانفيالثنائتةليوحتا،الأهمالميزةالأردننهرفيالأسرازية
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كانتوالتيإليها،توتجهالتيالهلاكجماعةفكانبمجموعهالحاليئإسرلأليكأقا،المعمودتهَلهذهمعخى

ممكنَا.رالماالذيالوحيدالخلاصطريقلهاتقذممعمودتته

بالأسانيَينعلاقاته

لمانهاعلىكلل،دونمنالإعلامووسائلالكتبفييُشذد،ممرانلمكتشفاترئيسةكنتيجة

وجهعلىإنما؟وحسب!يسوعقبل"مسيحئينكانوارتماالأسانئينأنتمامَا،عاتمبشكلتُظهر

الاذعاءهذاقيالمعصداقيوحنايُستخدمأيضا."قمرانفيمتوقرةكانتالمعمودفة9أنالخصوصك

قمرأن؟إلىمعحوديْتهتعودهل.المسيحتةوالمعمودتة،ألافترأضتة،قمرأننتائجفِيكجسر

.قمرانونتائجيوحشامعمودتةبينتقريبَافروقإلآهناكليستالواقعفي

المعمدانشخصتةشكلإذأساستة.أهفتةأَخرينأناشتعميدطقسأكتسبيوحتاإلىبالنسبة

كتها،الأخرىالي!وديةفيكحا،قمران!ايكلنلمذلكمنبدلاَ.الغسلحضاماتمنالمعمودتةوخلق

إلىبالنسبةمُعَفد.شخصتةأومعمودئِهَطقسلالكن،بنفسهيُنجزهاكلكانمعمودتةحضاماتإلأ

ويفتح،الوشيكةالأخيرةالدينونةفىِالموتمنيحفظفهوأسراهـتة،أهضتةالمعموديةلطقسيوحتا

عمومًا،قمرانفيالمعمودتةحفاماتتكنلم/العكسعلىالمستقبليئ.الخا،صزمنإلىالمدخل

الطقسثة.الطهارةإنجازطقسئاإلآتخدملمبل،أسرارقينوعمنبكاملها،الأخرىاليهودتةفيكذلك

يقيموقالأسانتونكان،العكسعلى.الأردنلنهرالشرقتةالضفةعلىمحذدمكانقييعقديوحناكان

خاضحةأحواضمنمئاتفيللمعمودتةحمامانهم،يسكنونكانواحيث،مكانكلوفىِقمرانفي

أوعمومَاالأردنلنهريكنلمالأسانتين،إلىالعائدةالمعمودتةحقاماتإلىبالنسبهَلذلئا.أنشئت

كانيوحنا،عقدهمنككإلىبالنسبة.رمرتةأوواقعتةأهقتة؟لهالأخعنعلىيوحنامعمودتةلمكان

الواحد.اليومفيعذةمزاتالمعمودتةحقاماتأقامواالأسانتينلكن.حياتهفيوحيدَاحدثًاهذأ

التفكيرقطيكنلم،العكسعلىالمستقبلئة.الأخيرةالدينونةقيالخطايامغفرةيوحتامعمودتةضمنت

الأسانئين.إلىالعائدةالمعمودتةبحقاماتمابطريقةمرتبطَاالخطايامغفرةتوفيرأوالأخيرةبالدينونة
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طاعةتعنيالعودةكانتالأسانتينإلىبالنسبة.العودةإتمامتختمالمعمودتةكانتيوحتاإلىبالنسبة

أتحادهم.فيوالدخولالغربةمنالعودةعبرأساسبشكلواقعياتتحققكانتالتي4المطلقةالتو!اة

بالدخولللراغبينيسمحونلاالأسانيونكانالمعمودتة.بحضاماتقطموتبطَاالعودةمبدأيكنلم

يوحناعند.واحدةسنةانتظاربعدإلأ،الأ!لىللمزةمعمودتتهمحضاماتفيبالمشاركةأثحادهمإلى

إلىوالمرشَحينأثحادهمفيالمسخلينللأعضاءإلآالأسانتونيسمحلم.ملزمانتظارزمنثقةيكنلم

بغفن،كقهمإليهأتواالذينيعضديوحنّاكان،العكسعلى.المعمودتةحفاماتإلىبدخولعليامرحلة

منه.بمبادرةعضدَهمالذينينظمأنرونمنوكذلكحالتةتنظيمتةتبعئة؟لةعنالنظر

الئنائيئالطقسيئألاستخدأمكانالأسانتينوحقاماتيوحنامعصودتةبينالوحيدالمشتركالأمر

الأسافتينإلأأن،عاتمبشكللمعروفَاطقسًاآنذاكاليهودتةفيكانهذالكن.والتغطيسللماءالجانب

عندللمعمودتةالفرادةكانت،الجانبهذامنالأخعنعلى.آخريني!ودمناممثربتكرأرمارسوه

الأسالتة.للممارسةالتاتمالتضاديوحنا

آنهالنفسهااذعتالجهتينكلاشديديغ.متخافسينوالأسانتونالمعمدانيوحتاكانالواقعفي

فيالانخراطعبرالأسانيون،الأخيرةالئَهدينونةفيالهلاكمنإسوأئيلحفظعلىالقاد!ةالوحيدة

فييملكا،لملكتهماالاَخر.يستبعدكانالخلاصطريقيمنكلمعمودثته.عبرويوحناأتحادهم

كقه.إسرأئيلإلىالجهتينكلاتوتجهعنالنظربغفنبين!مامشتركهوما،المنطلق

وأكتهاالمفترضةالمشتركةالأمورترقبعندالمعمووتة،فيهوتما،أفضلالحاليكونلكن

.قمرانأووالأسالئينالمعمدانيوحتابينالا!تباطات

الصحراوقيالتنقلحترإلىيوحنا04،3:إشعياءحسبالصحراء،فيالقَهطريقتهيئةقادت

مستوطنةتأسيسإلىالعكسعلى،الأرجحعلى،والأسانتين،الأردننيرشرقلإسرأئيلالسابق

وأسفارالتوراةدراسةإلى،حالككفي،المطافآخر،الأردننهرغرباليهودتةصحراءفيقمران

سكنوا.حيثكقهاالأمكنةفيالأنبياء
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حالةقي6ليل.لإسرالخلاصزمنوظهو!الأخيرةالقَهدينونةالمستقبلمنتوقعتاالجهتينكلا

على.قليلةسنينخلالالاممثرعلى،أقربمستقبلاًيتوقعكانبأنهشلثأدنىهناكليسالمعمدان

السنةطويلةمدّةمنذحُذدتقدكانت،المعحدانيوحتاظهرعندما،الأسانيينإلىبالنسبة،العكس

منببعدتا!يخمنالانطلاقأنغرِ.دانياكسفرعلىالمعتحدةحساباتهمبسببنهائئا،تاريخاً.م07

النظربغضن،المعمدانبشارةفينجدهمايشابهقريبلمجيءتوقعَااعتبارهيمكنلاسنةأربعينإلىثلاث!ت

الطرفين.كلالدىللمواعيدالختلفةالتحديداتعنئمامَا

تؤجهكانالأسانيينإلىبالنسبة.أورشليمهيكلفيالتضحيةطقسعنمبتعذاالطرفينكلاكان

على.لرفضهمالرئيسالسببيوفا354منالقمرقيالتقويمإلىالأورشليميئالطقسيئالنظام

قَبِلزكرياأباهأنمنبذلاإذ.التقويمتهَالمعطياتانتقدآنهالمعمدانيوحناعنصروفَاليس،العكس

علىوصلتهميخائبل،الملائكة!ئيسعبر،ابنهبولادةالبشارةلكون،أورشليمفيالطقسيئالنظام

منتسبينعبرالماذةهذ!تقليدإلتحتى.Y(2-8:أالوالهيكلفيبخورتضح!ةتقديمأثناءالأخصن

بالطريقة،أورشليمهيكلفيالتضحيةطقسقطعلاجملممعقمهمأنمباشر،غيربشكليُظهوجدد،

4،1"1-3:ملاخيفيالطقستةللمخالفاتاننقاداألطصحيح.الأسانتونفعلهاالتي + - Aحدارتما

المشتركينمنيطلبوأنالعشريةالضرأئبوأثناءالعبارةممارسةقيالتساهلاتلِلومأنبالمعمدان

يصبحلنلك.مماثلتقليدأيهناكليسآنهإلآ،الجانبهذامنأيضاللتوراةمطابقةعملتةممارسة

المستقبلفيكتهملليهورالحلاصجعلألهفيفقطالمعمدانعندواضحًاالهيكلطقسعنالابخعاد

الغفرانيومكثتاواحتقر،الأردننهرراخليدهعلىبالمعمودتةوخاصنرئيسبشكلموتبطَا

لغفرانكأساسكاهنَا،كاقنفسهويوحنا،16(!،تطلبهالتو!اةأنمع؟الهيكللطقسالسنوقي

كقه.7ليللإسرالخطايا

صحراوئةكشخصتةعبرهانفسهصؤرمنظحةنبوتةعلامةتغذيتهوطريقةالمعمدانما،بسكانت

الشكليئالنركيزفقطيكنلم،لذلكموضوعتةكخلفتةلإيلتا.مملأدلاًأيضاعينهالوقتوفي،نموذجتة

أ3:ملاخيحسبالصحراءفيللًهالطريقتهيئةأيضابل،لإسرائيلالسابقالصحرأءجيلعلى
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وطريقةلباسهلشكليكنلم27،.لأ:لو،51:إأومتىr'-2:امرأيضا)قابل43:،!ياشعياء

.العصاةلالأسانتِينالمؤقتةالعيشبطريقةعلاقة؟لةتغذيف

بخصسالأردنن!رعلىيوحتامعمودتةومكانالمرانبينالمسافهَقطعالممكنمنكانآنهصحيح

هذينإنإذأهضتة(؟لةعمومَايملكلاالنسجيئالجغرالتالقربهذالكن.الأقدامعلىسيرَاساعات

فالأرإلىكتعها!وذاصحراءمعتنتميقموأنكانتتمامَا.مختلفينعالمينفييقعانكاناالمكانيين

ليل.إسرلإلهخدمهَ؟لةهناكيكونأن،الأسانثينرأيحسبممكنًا،يكنلمحدودهاوخارجالمقذسة

إلىالمؤذيالمدخلقبلخارجًاقضد،عنلظهو!ه،كمكانالصحراءاختارالمعمدأنيوحنالكن

الأرضإلىالمستقبليئللدخولإسرائيلشعبالأردنلنهرالأخوىالجههعلىليهتئ،المقذسةالأ!ض

قمرانمنتعميدهـفرعَامكانيكنلم.الأخيرةالدينونةبعدإسرليلخلاصزمنإلىأيالمقذسة،

للمقارنة.قابلغيونوعمنمستقلأمشروعًابل،هناكهولمامشابههومايحدثأنيمكنحيث

يوحناالغلامبنمؤالمتعتقةالما،حظةوقمرانالمعمدانيوحنابينوحيدةربطكإمكانتةتبقىهكذا

المصادرمنجديدمنمصاغةهيبلمستقتة،معلوماتتملكلالكنها8،..:أالوالصحراء"!في

وصفحالةفيهنالوقافعلكما،لذلكتبعَامتباعد.هومالربطل!نجيليئمخوقرةكانتالخي

مشاكللهتقذموصفهمصادرحالةكانتالذي،يسوعوصفأئناءعينهبالسياقتصزفالمعمدان!

مشابهة.

عموهـكانعندمابطفولتهالمتعققةأي،يسوعوصفأجلمنلوقايملكهاكانالتيالمصادهـ،انتهت

،حقكمصدر،مرقسإنجيا!قذم36.138-:2الوحناذبحكمة2(24-2:1الو؟لامبضعةآنذاك

يسوععمركان91،11-:أ!مريوحنايدعلىمعمودتته،يسوعحياةفيتاليةكواقعةللوقا،متوقو

مرحلةحياةسيركاتبإلىبالنسبةهذا23(.3:ألوتقريبًا!سنة903لوقا،حساباتحسب،أَنذاك

كتقليد،يملكزالماكانلوقاأن،الحظحسنمنلكن.الوئيسةشخصتتهحياةفيالتحتىصعبةقاتمة

إضافتها،جراءمن(.ه"4-2:1ألوسنةعشرةاثنتيعمرهكانعندماالهيكلفييسوعقضة،خاصن
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:2الوتحريريةملاحظاتطريقمنالعلنيئ.وظهورهولادتهبينالرمنتغطيةمنماحذإلىتمكن

للتقوىممترةبعلاماتوكقلهاالسمِا!اموادمنالفردئهَأجزاءهاأخذ52،،51-2:و9304-

العاقة.أليهودتة

فيمصادرهمواذانتهتالحالهذهفييوحئا.حياةسيرةكتابةارئناءآخربشكللوقايتصزفلم

إنجيليقذملمكذلك67،.:أالوزكريابمباركة66(95-:)1الولدالمعمدأنلحياةالثامناليوم

آنهامنقي،6سنةثلالين!حوالىعنشيءأقيللوقامتوفرةكانتأخرىمصادرإنةأومرقس

:ألو9تمَرييًاسنالهالمعادليسوعومعمودتةأ،Aأ-"1:الوليوحناالعلنيئالظ!ورحتىانقضت

،3693-.)58

فهم.8.:ألوقاتحريريةروايةخلقفيإلآللإنجيليئالحيانيةالوصفأهتماماتتساعدلمهكذا،

23(الوالصحراء""فيكانيوحنا:يليكما24-:أمرقسنمننتيجةللإلبات،قابلبشكللولمحا،

إلآهناكيكنلمذلك،قبل.8(.:أألو"إسرائيلفيللظهور،التوكيلفيهتسقمالذيإاليومفي

بينأهلهمعللطفلوجودللوقامعروفًايكنلم66،.44-:أالوإلامئمانيةعمرهكهطفل"يوحتا

لوقاتركالنحوهذاعلى.o(.4-21:الويسوعحالةفيمتناقلاَكانكحا،وظهورهيوحتاولادة

الأخرىالأجزاء.المعحدانوصففيهيبدأالذيالمكانحيثالصحرأء"،!فيترذدبلاينمو"!الطفل

52(.،204:لو)قابلوورعِةمعروفةوصفطريقةهي08:ألولروايةكتها

فيها.ترعرعقديوحناأنْيُزعمالتيالصحراءتلكمكانسلبيئبشكلللوقاوصفحالأقيفي

إلآهناكإلىيوحناينتقللمحيث"الأردننهـرعلىالوأقعةالأرضفي5حالأقيفييعتبرهالافهو

بشذةيستبعدأنمنبذلا،مصيببشكلتاريخيا08أ:لويقؤممنلذأ،3،.3:الورعوتهبعد

خاضمةتركيبا!علىهنانعثرالحالتين!كلتافيالوأقع،فيلكنناليوحتا.ممكنتربيةكمكانقمراق

تاويختة.معرفتةقيمةدونمنبلوقا
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ا،نتقالمشقاتتحضلمايومفيأرأدآنهلو.الروحتونلَلامذتهولاأسانياالمعمدانيوحنايكنلم

كافيةبمؤونةسيُزؤدكانالأحوالهأفضلفيبل،أسانيئكغيربالدخوللهسيُسمحكانلما،قمراننحو

.البعيدةالعودةلطريق

طواليوحنا،إلىبالخسبةكانهذا.القَهوضعهحيثهناكشلثدونمنيبقىحقيقئانبتاإلأان

هناكعليهقبضأنإلىأريحا،مقابلالأردنلنهرالشرقيئالشاطئعلىالواقعالمكان،الوقت

عالمفيدومًاوروحتاجغرافئاتقعكانتقمرانMachaerusقيبإعدامهوأمرأنتيباسهيرودس

يوحنا.إلىبالنسبةآخر

قمرانمكتشفاتأهمَيَة

!دراكهنا،حدثكصا،وعملهالمعمدانيوحناوصفقصرانمكتشفاتدونمنممكنًايكنلم

تكنلمقمرانمكتشفاتقبللناصررفةكانتالتيالمصادر.بالأسانتينمقارنةجيدبشكلأختلافاته

ذلك.أجلمنوحدهاكافية

المعحدانيوحناكانإذأعقا،السؤالأؤلاَطبيعتا،نشأ،قمرانمكتشفاتقيالحاليئالتأقل41شاء

الجانبهذ!منالنتيجةالأسانتين.منلعملهالأساسالدافععلىحصلقدكاذإذاعضاأوأسانئا

مكتشفاتجلبتجديدةمعرفةا!يههومحيرَايبقىالذيتمامًاالاَخرالسواللكن.بوضوحسلبتة

لفهمنامهضةهيالتيعاح!،بشكلليوحناالمعاصرةالفلسطينتةأليهودتةإلىبالنسجةوتقويمهاقموان

وعمله.المعمدان

علىالتركيزالبدء،منذ(الأسانتينإلىبالنسبةمهفاكانكملنا،قمرانمكتشفاتتظهرمزهلأؤل

الزخم!بهذامعروفَايكنلمالمقذسهَالأرضحدودعلىالتركيز.الكتابتة!حدودهاالمقذسةالأرصق
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يفترضيوحناعندالتعميدلمكانالرمزقؤةلكلق.السبيبعدماإلىالعائدةأليهودثةمن،الآنحتى

تمامَا.واضحًاوعيَا

أ-تحادهإلىبا،نضماممرتبطَا،بكاملهإسرأءليلإلىبألنسبة،الخلاصإلىالمدخلالحقمعقمجعل

إمكانتةبكاملهإسرائيلأجلمنالعكمسعلىرأىالذي،بعدهالأؤلكانالمعحدانيوحنا.الأسانيئ

معمودتته.عبرالطريقالمزةهذه،وحيدةخلاص

إلىتنبهوألكنهم،الأخيرةللدينونةقريبانتظارفيدومَايعيشوألمالأسالتينأنصحيح

منعليها.وركزوا،إلفلسطينتةاليهودتةفيأخرىمجموعة؟لةفيهتماثلهالمبشكل،بشذةوشيكئتها

أقوالإلىالعائدالتلقائيئالواسعالتأثيركانرتما،الناسعاقةبينللأسانتينالتحضيرهذأدون

.مفهومغيرأمرَاليوحتاالدينونة

النارمحكمةإلىالعلألدةتلكخصوصَا،قمراننصوصفيالأخيرةللدينونةالمتعذدةالتصؤرات

المتعققةالأخيرةالدينونةاستعاراتلمجموعةمهقةفهمخلفتةهي،920111Hodajot-34في

بالمعمدان.

زمنوبدءالأخيوةالدينونةبينليوحنا،الممئرالربطإلباتعذةوجوهمنكتابتايمكنآنهصحيح

!,11823عبرخصوصَا،قمراننصوصعبرمكنالربطهذالكن،الخلاص 3 IV،وكذلك

متناولفيامميرمعقولةمعاصرةتصؤراتجعلمنالأنبياء،وتفسيرالميدراشيمفيالمكتشفاتعبر

كبير.حذإلىالأيدي

ترتبطلاالأنبياءأسفاربأن،كثيرةقمرأنتةنصوصعبروألمُنتشرالحقمعقمأؤلاَبهقالالذيالوأي

فييوحنالدىخاضمةبطريقةتأثيرهظهر،الأخيرةالدينونةتسبقكحقبةبقمنه،بل/الماضيبزمنهم

.54:3بإشعياءالضمنيئالارتباطمع،لدعوتهنضا3ملاخينعنأعتباره

لطلبالأساسمماللةبطريمَهَكانت/زمنهمفيبعرأمةالأسانئونبهاطالبالتيالتوراةطاعة
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.الموتإلىبهأدىالذياليهودقيحاكمهزواجانتقادهإلىوصو،،بالمعمدأنالمتعتقالعودة

فيالتضحيةطقسعنالمبتعدةالمؤشساتمنبواحدةإسوليلخطايالغفرأنالجذرقيالرابط

بمعموديَتهمرتبطيوحتاوعند،للهيكلنائبكممثلبةنحادهممرتبطالأسافيينعند،أورشليمهيكلل

متيل.أقيالقديمةاليهودتةيا،عادة!لهوليس،الأردننهرداخل

علىتَظهَوعيف،الوقتثا،لكن.قمرانمكتشفاتعبرإلآكتهاهذهالفهمخلفتاتتُستنتجلم

مثلىتمامًا4ككاهنالمعمدأنيوحتاأمكن!تما.ممتزةاختلافاتالمشتركةالأمورفي،الأخصن

LS Flavius Josephusبعضإلىالتعزفهذا،منأفضلبشككحتىأوبعدمافيأورشليمهن

نصوصتحويهمافِىهوأهفتةالاممشلكنلهم.تابعًاأيضايكونأندوذمنالأسانتونعقمهما

إلي!اتعزفواالذينفقطنحنوآننابكاملها،الفلسطينيهَلليهودتةالوقتذلكقيممتراكانتما،قمران

.قمرانمكتشفاتعبر

إلأ.مؤتَفاتهممنأقيفييذكروهولمتامٌبشكلالمعحدانيوحناالأسانتونرفضشكدونمن

شخصتةلناجديدمنكشفتالتنالأساسيةالقمراليةالنصوص،اليومالأخصعلىهي،آنها

عذة.جوانبمنوعملهالمعمدان
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9-يسوع

JohnغWachterربطالحديثالعصرفيباحثكأؤل Georالأجراء،الثنائيئمؤتَفهفي

De primordiis Christianae religionisبين.،!م1713العامالصادر1،الممسيحيئالدينبدء

الحين،ذلكمنذ.علمهمإلىيعودالعجائبإتمامعلىلقدرتهالفضلأنزأعمَا،والأسانتينيسوع

وصولاَكاسانيئ"،إيسوعبوضوحالجذاببالموضوعمتعقمَةعذةمؤتَفاتتُنتَجسنةمئةكلكانت

منتجاتآنهاالمعروفمنلكنشخصتا،يسوعآلفهاجزئيا،مفقودةآنهازعمأسانتِةنصوصنشرإلى

العشرين.القرنإلىأؤلاَتعود

منأجزاءإلىالعاثدةالأرضمنالنابتةقمرأن،عنالضخمةالتخميناتأصبحتذلك،خلال

فتُصاغ،يسوعبشخصئةالموضوعيتعققعندمابخاضمةالكتابعندألمُفضَلةالماذةأسانتِة،لفافات

شخصتةهوالكتبهذهفيالموصوفإيسوع".التاريخيةبالحقائقل!اعلاقةلامفمعلةتشاب!ات

عنالكتبهذهتقذمهاالتيالصورةأنكما6نيًا،عشومنتقاةصغيرةفسيفساءقطعمنمركبةمُصطنعَة

الصخة.منلهاأساسلاالأسانتين"إأوه!قمرانشأنفيمزعومةحقائق

بعدإذ.عذةوجوهمنصعبأمرأمانةاممثربشكليسوعإلىللتعزفكتهاالمساعيللأسفلكن

سوريةفيالفضلىقدرتهمحسبأربعةإنجيلتونأنجز(الأرضعلىإقامتهمنالسنينعشرأت

يسوعحياةعنروايات،لهممتوقرةكانتتقلمِدثةمواذبمساعدةروما،أوالصغرىآسيا،البعيدة

هوماأخذمنهايمكنالتيالوحيدةالمصادرإتهاالقانونتة.كتبهاعدادفيالكلنائسقبلتهاالأرضية

.يسوععنموثوق

حوألىHieronymusالأبمتزكيفاليومحتَىالكنسيئالرسمفيالإنجيلثينوصفيُظهر

إلىبألنظر7(4:رو01،أ:)حزكنابحةرموزإلىباللجوءالإنجيلتة،الرواياتيمينم.004

رمرمتىإلىيُنسَببدء،ذيبادئ،يسوعنسبشجرةبسببمؤلًفاتهم.بدءفيالختلفةالنصوص
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رمزلوقاإلىالصحواء،فيكمنادبالمعمدانافتتاحتتهبسبب!الأسد"رمزمرقسإلى"الإنسان"،

البدءإفيلاهوتهسمؤبسببالنسر"9رمزيوحنادهالى6قيالبدالمشهدفيالمُضخيزكريابسببإالئور!

فيبدمجهاتسمحلاإنها.للأناجيلالأخوىوالمحتوياتالنهاياتعلىينطبق6لهذالأمر".الكلمةكان

تمامَا.واحدةإجمالتةصورةلإعطاءالبعضبعضها

أجلمن،البعضبعضهامعالأناجيا!فييسوععنالختلفةالرواياتقُورنَتالسنينمئاتمنذ

الجهودهـغم.لاحقةبشخصياتيُلحَقالذيوماشخصيايسوعإلىيعودأنيمكنالذيمااستنتاج

عنعديدةآراء!اليومتقريبَا!هناكالواقعفيجدًا.قليلةمساللفيإلآالباحثينإجماعيرتسملمكقها

عنه.البحثفيالمشتوكينعددياتمائل)الحقيقيئ!يسوع

بالنسبة.الخاصذوقهحسبنفسههاوكليخدم،يسوعحولالاَراءمنالغنيئالعرضهذامن

وأحدكلخضعه،الأناجيلفيملالمَايبدوماهناك،والأسانيينقمرانمعكقهاالمصكنةالمقارناتإلى

وعدم،مُثبَتةآراءعنفعلاًالسؤالطُرِححالفي!الحقيقيئ"يسوعهدلهمحقرلاالذينالباحئينمن

أنتقائتةبطريقةقطشيءأقيإثباتيميكنلالكنالأناجيلى.إطارفيتمامَانقدتةغير6لتةذخدمةحصول

.النوعهذامن

فهمأجلمنقحوانمكتشفاتأهقيةفيرأيهبإدلاءيرغبمعفيا،أحديبقىأنيمكنلالذا،

تحليلهححشهمضىمافييسوعوُصِفكصاالأمر،بارئفيذلك،عنمعلوماتإعطاءمن،يسوع

ببساطةيمكنلا.والأسانتينقمرأذمعبالا!تباطاتالمتعققةالمسألةي!تممابقدرالأقلعلىللمصادر،

تلقائيئ،بشكليسوعإلىونسبه،الإنجيليئالتقليدفيمقارنتهيمكنعفاالبحثقمراننتائجمنإنطلاقًا

جهتهمنيُظهر،واضحبشكليسوعإلىيعودماكانإذاعضامعاكسبشكلالسؤالطرحيجببل

قحران.بمكتشفاتعلاقات
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للتقاليدالمتعذدةالشخصتاتبسببطبعَايشكونالجديدبالعهدالاختصاصتينمنالعديد

عندماينجحونرتمالكتهم.يسوعإلىنسبهيمكنمابوضوحالضمانممكنَايكونقدآنه،الإنجيلتة

علىلإقامتهرئيسةكعواريخالأناجيلنقلتهمابنواةبل،يسوعلتقليدمتقطعةبعخاصرالبدءيخغ،

يصبحعندئذ،جذهـقيبشكلذلكعلىالباحثونأقدمإذا.أقوالهآنهاعلىبهاكبطتهوما،الأرصق

والأسانتين.يسوعبينعا،قاتنشأتقدكانتإذأمافيعينهالوقتفيواضحًا

الئهملكوت

المشهودالحدثهييوحنايدعلىمعمودتتةفإن،الوومانيدعلىيسوعصلبعنالنظربغفن

كقهاالأخرىاللاحقةللأسئلةبدءنقطةأفضلأيعثاوهيعلي!ا؟الإجصالتةإقامتهلأشاء،الأرصقعلىله

لميسوعيوحتا.عضد!كواحدإلآالأناجيل!فيالموصوف،العلنيئنشاطهيسوعيبدألم.يسوععن

المستمزةأهضتتهإلىلبس،دونمنكتهاالأوقاتفيأشار،تمافاالعكسعلىبليوحنا،عنقطيبتعد

أ!.28-724:لوأَ،أأ-11:7-179،13:متى-99،13:)مر

دمايجابيئجوهرقيبشكلالمعمدانيوحناأيضاكتهمالإنجيليونأدخل،الميزاتهذهمعبالتطابق

الانطلا!ايجريلذا،.بشا!تهمنأساسجرءأيضابل،فقطشخصهليس،يسوععنرواياتهمفي

ونظرتهالشخصيئالمعحدانمفهومعلىتحقظ،دوقمنأيضا،وافقنفسهيسوعأنمنباستحرار

على.الخلاصوزمنالأخيرةالدينونةوشيكتةيوحنا،عضدهمآخرينمثلتمافا،وتوقع،المستقبلية

بالنسبةمواقفتغتريستبعديوحتاأعلنهالذيالقلألمةالأحوالن!ايةقربأنالمرتجحمنالأخصت،

.عقدهمنككإلى

القَهملكوتأييوحنا،بشارةفيتمامًايغيبمصطلحيظهريسوعتقليدمركزفيآنهدهشا،الاممثر

لوصفيوحنا،لسانعلىأيضاهذاوُضيِملاحقًا.السموأتملكوتمتى،إنجيلتعبيربأسلوبأو،

15(.:أومر17:؟قابل12"1:)متىيسوعبشارةمعالمبدأحيتمنمتطابقةبأنهاالمعمدانبشارة
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تقليدفيهاالتيالمعنويةالسياقاتتلكحتىالئَه.ملكوتتعبيرقطيستخدملمنفسهالمعمدأنلكلن

فيقطشبهًالهاتجد،21،أ-138:لو13،متَى4،مر)مثلاَ،رئيسةكشخصتِةيسوعيقذميسوع

المعحداق.تقليد

كالى،الفَهكملكوتيسوعإلىبالنسبةتكؤنماأنمنبذلا،مباشرةيوحتاحذدهمامعبالعلاقة

هذايوححا.تجاهالأناجيلفيلهاالمشهودالنسبيةيسوعأسمقلالتةإلآتحدثهلمالجديدهذأتمامَا.جديدَا

توسيعَاببساطةأوالمعمدانلعملمتابعةمجزدلامستقادينَاأصبحتالمسيحتةبأنالرئيسالسببهو

آنذأك.أليهودتةفيمتوقرةكانتدينيهَلبداءةمستمرا

المسألةليست.دأخليةيهودتةمسألةالبدءفيكانتوالمسيحتةيهودئاكانيسوعأن،البدهيئمن

أنالواضحمنلكنمباشر.كيربشكلهـلبةفيهأأمرًبهاالمشكوكغيرالأحوالجعلعمومَاهي

أؤلأبولسيكنلملكن.يسوعزمنيهودتةفيالميزاتتتجاوزمتطقباتمنانطلاقًاتطؤرتالمسيحتة

بلأليهودفة،عنالمسيحتةبحوفغالبَايتّهمولذا،الجانبهذامنحاسمجديدهوماأحضرمن

القَه.ملكوتسقاهبمايسوع

عنالمستقتةاللًهملكوتعنالمستققةعظتهلقولبيسوعحداعقا،اليوم،يُسأللاآنهالغريبمن

بوصفيُكتفىغالبَاجديد.كدينالمسيحيةنشوءحاسمبشكلعينهالوقتفياقتضىوتاليَايوحتا

بتقعتي،الأناجيلفيللتقليدالعاتمالتوأبطفيالثَهملكوتعنيسوعفيهاتحذثالتيالمتعلادةالأساليب

نفسههوبأنهأيكتها،الأناجيلقيالق!لميسوعاذعاءاحتواءمدىبفحصأوأمثالهمعانيإمكانتات

موضوعيئ.محتوىعلىالتَهملكوتفيالحر

إلىالوقتموورمعتوضليسوعأنمثلاً،السنينمئاتعمرهانفستةتوضيحأنماطهناتؤثر

نألبشارته،الجماعتةاكلحائتةالقؤةتأليرتحتأو،فيهالساكنةالخارقةالقوىاكتشافعبر،الاقتناع
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أؤلاَ،المستقبليئأوالحاضر،القهملكوتأناعتبرالذللا!تبعَاإ.الإنسانابنإأوالقَهابنالمسيحيكون

وعظهعبرفغالاَيجعلهلمإنهذا17(،سليمانمزمور)قابللهالمناسبالمسيحانيئالسيادةمكان

تجاهل/غريبةبطويقة،والاستعراضاتالشصاميمهذهفييجري.أمثالهفياللغوفيالحدثوعبر

تُستعملالأحوالأفضلفي،كقهعملهإلىبالنسبةالمعمدأنليوحنابشذةيسوععليهااكدالتيالأهفتة

.الخلاصعنيسوعلبشارةسلبيئكصقابلالمعمدانلدىالدينونةبشارةبعفالأحيانفي

اللًهملكوتعنالخاضةيسوعخطبةلتوضيحلْلاثإمكانتاتفقطهناك،التاريختةالناحيةمن

القَه،ملكوتنبيئمنهجعلتمستقتةدعوةحادثةليسوعكانتآنهاإفايوحنا.يدعنمعمودتتهبعد

فتمكنالفَه،ملكوتعنالخطبةعبربشذةمتألرةكانتالدينيئيسوعمحيطفيالمتداولةاللغةأنأو

صاغهماتجاوزتأحداثجرتأو،المفهومهذااستعمالعبرصورةأحسنعلىنفسهتوضيحمن

جذأالمتزايدة!المصارر،فقطالإنجيليٌالتقليد.المئَهملكوتحدثآنهاعلىيسوعوأوضح!ايوحتا

إمكالتاتمنأياتقزرأنطبعَاتستطيعالدينيئ،يسوعمحيطإلىالعائدةقحران،مكتشفاتعبر

الموضوعتة.الناحيةمنمصيبة!eالتوضيح

حالأ،يوحناعقده،الذيصعودأثناء،ليسوعمستقتةدعوةحادثةيصفالأربعةالأناجيلأقدم

بعدنبتهيسوعيكونأنينبغيالذيالاتَهملكوتعنهوماثقةليسهنا/أإ.أا-.:أأمرالماءمن

علىالمعمودتةحالةوتُقؤمالتَهلمأرادةالروحبتأثيرألهاعلىلتَهيسوعبحؤةتُبَزر،ذلكمناممثر.ذلك

لتَهلبنؤتهأؤلكاختبارالصحرأءفييسوعتجوبة،ذلكإثرفيلاحقا،تبتنهكحالها،المؤئرالخطبيقآن!ا

13(.أ-1:2)مر

:أ)متىالولادةمنذسابقامعطاةألهاعلىالإلهتةيسوعبنؤةوصفالآخرونالإنجيلتونقدم

بحالةالمرتبطةالأحداثإنبحيث(/318،أ-:أ)يوالعالمإثشاءوقبل26،38-:لو25،-أ8

الدعوةلأن،الأخصعلى،ممكنةالتغييراتهذ!تكنلم.دعوةتصورصفةعندهمفقدتالمعمودئة
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بلالأنا،أسلوبفيبيسوعخاض!ةروايةتكنلمليسوعشخصيةحادئةآلهاعلىمرقسوصفهاالتن

شهود.ذكرعدمإلىإضافة،لاهوتيةلاهتماماتخادمةكريبةرواية

خبرةتلقىيسوعأنلموتخطيها،يمكن،صعوباتمرقسوصفيعرضالتا!لختةالناحيةمن

للمعمدانتلميذَاعينها،اللحظةفيتقريبَا،هولكانيوحئا،يدعنالمعمودتة6ئناءخاضمةنبوتةدعوة

الخاضةالأهضتةعنالشخصتةيسوعأقوألستكوذالحالهذهفيبهذا،مقارنةمستقلأنبئاولأصبح

28لوآ؟1أ:11)متىكقهم"الناسبين"الأهماعتبار،ينبغيإذَالماذاليوحنا، : V!كث!اوالجهودا

عنالنظربغفنقط،مفهومةغيريسوعطريقوم!تئسابقمجزدبأنهلئرتيبهل!نجيلتين،حتى

وأبالناصرقيالتسميةالمثالسبيل)على،المعمدانتلاميذحلقةإلىيسوعانتماءإلىإشارات

Nazoraeer)معمودتته.إلىعمومَاأو

الوفَ.ببعضمعمودتتهبعدليسوعمتأخرةدعوةخبرةهناكئكونأنيمكن،،ثانيةجهةمن

منالتقليلإلىالأ!لىالمسيحتةميلوكذلكالمعمدأنتقليدمنلنامحفوظَازالماالذينسيئاالقليل

إلىبالنظر،لدعوةرواية؟لةيوحناالنبيئحالهَفيلنايُحفظلملماذايوضح،يسوعمقابلصاحبهأهقتة

إلىبالذكرجديرحدثمنأثريُحفظأن،العكسعلى،يجبكانالأناجيلفييسوعتقليدحجم

وفشره،لملكوتهمبشرَاليكوننفسهالقَهعبريسوعدعوةعنروايةقبولأنخصوصَا،كهذا،كبيرحذ

مسيحيئ.أقيورغبةيتعارضكانما

بمحيطيختمىمافيالمطافآخرالإئبات،قمرالىمكتشفاتبمساعدة،الاَنيمكنالنحوهذاعلى

أساسلاطالحالهذهفيالقَه.ملكو!عنقالهمافيللأسانتينيدينلاأيضمايسوعأن،الدينيئيسوع

الجبلعظةأقوالبعضلأن!قمرانفيحيلألهمنسنينبالتكيدقضىقديسوعإذتقوللتخصينات

وأجذا،قليلبشكلالتَهملكوتيُذكَرقمراننصوصفىِ.قحراننصوصفياكعشافاتشابه!قد

هو،ذلكإلىإضافة.المسيحتةاليهودتةقبلأخرىمدؤناتوفيالقديمالعهدفيكصاتمامَا،الفَهمملكة
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النهاية،حتىخلقهمنذكتهالعالمعلىالدائصةالسماهـتةالتَهبسيادةققريبَامحصورهذهـالحا،تفي

علىأوالسماءفيحاليئبحدثجوهريةعلاقاتالاعتبارفيذلك،لأشاءتُؤخذ،أنددنمنريما

الأرض!.

العالممس!قبلاَسيسودالفَهملكوتأنتوقعالأقلعلىالمسيحنةقبلالي!ودتةفيكان،فقطناد!ا

31)45دانيالسفرفيكصا،الحالهذ!فيلكنه.كته 2:)Uلهالمعاصرةالحربقاعدةفيكماأو

والروماقالسلوقثة،الفارسيةالبابلتهَ،الممالكمثلسياستةامتدادات،قمراننصوصإلىالعائدة

نإالتَه.ملكوتمكانهايحلأنمنبذو،المستقبلفيقوْاتهمستتحطمالذين،6لي!!لإسرالمستعجدين

وذحالياوآنهالعالمفيالشيطانسلطةعلىيقضيالئَهملكوتأنأي،يسوعلتقليدالمميزينالجانبين

دونمنيعودمابقدرآخر/يهودقيمدؤنفيأ!قمراننصوصفيمتوقرينغير،مبدئيبشكلتأ4لير

المسيحيئ.قب!!ماالزمنإلىالتباس

الأخذ!عدممحذدتعبيرعلىبشذةبالتركيزالآنهاملاستبعاد؟الموضوعهذافياممنرالتعمقيجب

حدثفياللًهتدخلعنعحومًاالسؤالالضرورقيمنلذا،.الواسعةالفهمإمكافتاتا،عخبارقي

ماوجودبمجزدالعالمحدثفيدومَاالتدخلمنلتَهبذ،آنهطبعَاالمسيحثونيتصور.العالم

.أخرىآراءهناكسادتيسوعزمنإلىالعائدةاليهودتةفيما.مكاذفيإرادتهمعيتعارض

كماالسماءفيكثهاالحيوتةالقَهأفعالأنمنضمنَالحالأسانتوندومَا،الانطلاقيتتمكان،آنذاك

بقدرتهإسرائيلشعبقاد،العالمالفَهخلقالماضيفي.والمستقبلالماضيعلىمقتصرةالأرضعلى

الأنبياءإلىووحهعبرأوحىالختاموفيسيناء،جبلعلىالتوراةموسىسفممصر،خا!جالخاضة

لعهدأمناءيبقونلاعندماالمقذسة،الأرضمنإسرإئيلبطردالتهديدمتضقنَا!أسفا!همفيكتبوابما

أيضاإليهالقَهعهدفقد.،ق.م506السنةنهايةفيملاخيللنبيئالأمرآخرحدثهكذاسيناء.

الذيالمستقبلفيإلأ،العالمحدثفيفغالبشكلثانيةالثَهيتدخللن.للحستقجلالأخيرةبالإرشادات
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رونمنس!ادتهوتحبيتملحدهوماكل!ابادةالأخيرةالدينونةفيالشو!عأيشخصيا،بهتنتأ

عبرمباشرغيربشكلفقطوجههبل،العالمحدثفيمباشرةالتَهيتدخللمذلمك،أثناء.منافس

موسىأسفارفيالمستقبلتةالأحداثوعبرإرارتهإلىالعلالدةسابقَااثعطاةالتجتياتعبرملانكة،

علىالمتلاحقةالأجنبتةالسيادال!مثلسيادةنُظمتأسيسعبروكذلك/الأرضعلىالمتوقرةوالأنبياء

باستمرار.الخاطئالتَهلشعبدائحةكعقوبات،إسرائيلى

ليمستآخر،بشكلغالبًاتُفشرالتىِ،قمراننصوصإلىالعائدةا،كمشافاتبعضفيأيضاإنهـا

والدينونةالماضيفيالأخيرينالكتابخينالأنبياءبينالواقعةالفترةفي،للًهمباشرغيرأرضياعملاًإلآ

وتثبيته6لهأعدمنلكاتبهااللهحمايةكيفتة،الحقمعتمآَلفهاأناشيدتمدحالنحوهذاعلى.الأخيرة

Q)اللهشعباستمرارتةوفرماالفَه،لعهـدكصمثل Hodajot 11 IX)عندماذأئها،المواضيعإنها

المقذسةالشركةلتأسيسباستحرا!وعينهالحقمعقماختاكنفسهالتَهإنتاخرَاأكثرقمرانيئنصنيقول

أرضتةلأحداثمباشرغيرتوجيههذاعارلة.بطريقةولتوجيههوحدتهأعيدَتالذيالقَهلشعب

الفغالةالسيادةليستلكن،المكابيين،سفرقيعذةمزاتمحا،موصوفهوكماالتَه!عبروحفظ

.الآنبعدحاسمكامتدادالأرضعلىالئَهلسلطة

الموثرةالقؤةعبر،الأرضعلىللَهمجذدخلقفعل،كتهماليهودمثلتمامَا،الأسانيونيتوقعلم

مكتشفاتفيالجماعةأناشيدأنصحيح.المستقبليةالأخيرةالدينونةمعبا،رتباطإلآ،القدسلروحه

يدرك!الالمعرفةالقدسالو!حعطيةعبراُناسًاالحاضرفيأقللانه،خاصنبشكلى،الئَهتستحقمران

أثناءأيمستمَبلاَ،الظاهرةالقدسالروحلنعمةاستباقهناليسآنهإلآ.ل!نسانالطبيعيئالروح

بل،الأرضتينالبشرداخلتةفيلتَهمباشرتدخلأو2(1-2:17أعقاب!!،ه1-3:)يوئيلالدينونة

المتجقية،الأسفا!درأسةوعبرطقسياالمجتمعةالجصاعةفيالملالكةحضورعبرسعماويهلإنارةاختبار

العهدأنبياء(.911:18موأقابلالقدسالروحنعمةإعلانهاتحويالتىِالأنبياءوأسفارالتورأةأي

الحقيقتونالحاضرمسحاء"9كتابات!معبرهمما،وقتفيالقَهروحيدعلىممسوحينبوصف!مالقديم
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المستقبلتة.الأخير!الدينونةحتى

أخرىأكتشافاتأو،القديمالعهدإلىتعوداكتشافاتأواللًهفعلعنالأسانتهَالآرأءتستطيعلا

التَهءملكوتعنالتحذثفييسوعأسلوبحذدتقدتكونأن،آنذاكاليهودتةفيللاستنتاجقابلة

بشارةفيالتعبيرأساليبيتجاورلغوقي%!لوبمجزدمنأممنرذلكوراءيختفيآنهمنبذلا

لمهذاالمعمدأن.تجاهيسوعاستقلالتةعينهالوقتفيأحدثتالخاضمهَديناميكئتهشيء،المعمدان

الدينيَ.محيطهيسوععلىيفرضه

مروربعدآنه،التَهملكوتعنيسوعخطبةلإتمامالمُبزَرةالوحيدةالتوضيحإمكاليةتبقىهكذأ

التَهعملاعتبرهاليا،شاهدَايسوعأصبحأحداثجرل!يوحنا،يدعنمعمودتتهعلىالوقتبعض

القَه".ب!ملكوتنفسهمنانطا،قَاوفشرهالهاوشهدالحاضر،الؤمنفيالحاليئ

حسبيشير،أنثيمكنك!ل!ولول4!ال!ل!ألاَراميةالأتمدغتهفييسوعاستعملهالذيالتعبيو

بسطبمفهومالتَهملكوتسيارةإلى،القائمةالأخرىللممالكخلافًاالئَه،ملكوتإلى،السياق

عوالمفيالقَهيسودهامناطقبمفهومالفه،،سيادةحتزإلى)أوالأخرىالقوىتجاهالفغالنفوذها

لذلك.واحدترجمةأسلوبإيجادالصعبمنفإتهلذا،.السفليئالعالموفيالأرضعلىالسماء،

ظفرغالبًافيلكيعنيكانيسوعأنالإدراكمع،القَهملكو!بتعبيرا،حتفاظالأسهلمنيبقى

للممالكالمُضماذالشكلنسبئاناررذلك،عبرالناشئالقَهسيادةحتزأيضاأحيانَا،الحاليةالئَهسيادة

بلالرومانتة،للأمبراطورتةالمُضادالسياسيئالشكلالحالهذهفييكنلملمانالقلأنمة،الأخرى

الحالهذهففي/السمواتملكوتذلكمنبدلاَقيلإذأ.الشيطانلسيادةالحالتةللحملكةالمعارض

هذامنالأخرىالجهةفيمنطقةفيلاتمامًا،عينهالموضوعفيغالئا،يسوعكلماتإطارفيالمفكيريتتم

أيضا.الأرضيئالحثزفيسئمالا،اللهالسماءسيادةنفوذبسطفيبل،العالم
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الشيطانرأيتإنيإأسشَتاجها،ممترعلىيوضحهااللًهملكوتعنيسوعلخطبة6دتةالروالخلفتة

الشيطانطردالتَهإذَا،.!72-:21رثر31،:21يوقابل،ا":أ"الوالسماء"منساقطًاشهابمحل

فيالمطلقةسيادتهببسطوبدأالسماء،عوالممفيالحينذلكحتىقائمًاكانالذيسلطتهمركزمن

الأشذاللًهقؤةأمام3!)تكالسقوطمنذالمسيطرةالشؤقوةالآنمنذتترأجعأنيجبكته.العالم

؟2(.أ-7:أألوآ،259-:12متى23/37-3:مر)قابلبأسًا

سابقَابدأالذيالأرضعلىالتَهسيادةنفوذبسطامتذكيفالأناجيلفيالعجائبيةالرواياتتظ!ر

غريبة.اختلافاتتُظهرلكنهاكتها،العجائبيةالأعمالهذهمنجزهويسوعأنيُعتبرالسماء.في

بنزفمبتليةأمرأةشفاءأثناءمثلاَالتَه/منقؤةمملوءعجائبصانعآنهعلىيسوعيُوصَفأحيانَا

الماءتحويلاهئناءأو45،52-6:)مرجنيسارتبحيرةسطحعلىالسرِأثناء34(،25-5:)مردم

السماهـتة/التَهلقوةوسمِطمجزدإلىأقربآنهيسوعيظهرجذاغالبَالكلن(.أ.أ-ة2)يوخحرإلى

المنقولة.الرواياتمنمباشوغيربشكلأوهامشثاإلآهذائستنتَجولا

هذايكون"منالحاضرونيسأللا،مرقسيرويهالذي،ليسوعالأؤلالعجائبيئالعملبعد

آ(،7ةا)مر؟6الحدثيعني!ماذابل؟(،ا:4مرأقابل؟!العجائبيةالقد!ةهذهيملكالذيالإنسان

إزاءهـ.مسمقلسلطانذأ!حدثبل،ذاتهحذفيالعجائبصانعليستالمسألةكأن

خبزاتبواسطةأسفجوع44(42-4:ملو21أليشعاللًهرجلأسلوبحسب!يسوعأشبع

8)مرالسحك!بعضقليلة off - "Y5 '::l-شعورأنليسالأمرأنإلآ.)(53-6:يو9،أ

الوجبةنهايةفيبقيبلجذا،قليلةطعامكقتاتعبرعجائبتةبطريقةزالقدبالجوعكثهمالحاضرين

الطعاممنالقليلةالكقتةكافبشكلىكثرقديسوعيكونأقدونمنالبدء،فيعمومَاكانتماأممثر

عجائبيئعصللا؟بيسوعمرتبطالأ!ضعلىسصاوفيعجلأنبيئحدتَإنه.بالتوزيعالبدءقبلالمتوقر
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.يسوعفيالداخلنةالقوىأحدئته

يسوعيشفيعندمامثلاَ،المرضىشفاءأثناءالعجائبيئالحدثفي!ضوحَااممثراللَهعمليصبح

لميجونمنتحررالذيإن12،.2:)مرذلكأجلمنالقَهبلهو،يستحوفهلاوالحاضرونأمقعدً

لكصنعأوحيد،"كولتالتَهماذا!البيتفيعائلتهيخبرأنبل،يسوعيشكرالآينبغيكقهالشياطنِن

طريقمنأو31(أ:)مرحركةبمجردالمرضىيشفيأيضايسوع91،.5:)مر!رحمكوكيف

مثليسوعيتصزفلاكقهاالرواياتهذهفي42(.4-51:/442-1:أمو)مثلاَإضافتةمتطقبات

وأاليدوضعأوبالزيتمسح/عجانبيئدواءبواسطةالشفاءيحدثونكانواالذينآنذاكاليهودأطتاء

للعجانب.الفعليئالصانعبوصفهالثَهقدرةإلأينقل،بل(،1318-5:يعأيضا)قابلالملوات

سمعتموهإماإلى،عنهالمُعلنالآنيهوكانإذأعقاسألوهالذين،المعمدانرسلإلىيسوعأشار

ئانية،السمعيستطيعونالصنم،يطهرونالبرص/يمشونالعوجئانية،يبصرونالعميورأيتحوه:

هذ!أنالسياقيُظهر22(.7-لوقابل،ه4-أ:ا)متىيُبشرون"والمفقراءيقومونالأموات

شخصيامشتركغيرآنهإلىتقريبًايشيرآنهإلآيوحثا.عنهأعلنالذيهويسوعأنتؤكدالإشارات

يسوعوتركبهذهـالمشكلةلوقاشعو.نفسهاللًههوالخفىِمالكهأنيبدوالذيالحاضر،الحدثفي

بوضوحتصفلملماذالكن2(.ا7:الوالعجائببعضيُنجزيوحنا،رسلحضورأثناء،بسرعة

؟ليسوعشخصيئفعلانهعلىالعجاثبيئالحدثهذاولوقامتىعنالمأخوذةالتقليدتةالمادة

غيرروح.الشياطينطرد6لناءيسوعحولالعجائبيئالحدثفييمكنماأوضحالئَهعمليصبح

يعدالشياطينمنكامكليجونكذلئا،إمربالخو!جيسوعأمرهمجزديطيمنقيئ

منيهربالصرعمسببَاأتعندًألاكثرالنوعمنشيطانأو25،؟1-5:)مرإليهتلتجأمكانعرض

طارريسوععنهذهـالحالاتفيالحديثيجري27(.ا-94:أمويسوعمنأمرمجزدبعدالغلام

تمامَا.اَخربإسلوبيحدثكانهذالكن.الوقتذلكفيالأرواحطارديمنكواحدوُيعتبَرالأروأح
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Flaviusيصف Josephusعنر!اخصئِاحاضرًاكان.بنفسهعايشهمثالاًجذاكبيربوضوح

القا!مالقيصرأمامفلسطينفي.،م68أو67العامEleazarاليهودقيالأرواحطا!دعوض

Vespasianخا!ا/الممسوسأنفتحتوضع.المألوفةالمحارسةحسبأرواحطردعملية،وخليفته

ذاتآنهاعلىاحالأركطردأحكامقي،سليمانالملكيذكرها،التي،الجذورتلكمنواحدفيهأدخِل

الخاتمعلىبشهوةأطبقالذيالشريرالروحسحبوهكذأمنهبالتنشقالمريضأموثتمفغالة،قؤة

الشيطالط،Eleazarأمرذلكعلىبناءَ.الأرضعلىحالاَالمحسوسووقعالأنفعبر،السحرقي

الختامفي.الإنسانهذاإلىئانيةيعودألآ،اسثآلفهاسحريةوأقوألاَسليمانالملكاسمينشدوهو

خؤأذفييرتميالشيطانلَركهعبر/فعلاًالممسوستركقدالشيطانأنحولهللواقفينEleazarأظهر

.(Antiquitates,468-)48الجوارفييقعماء

إلىتعود.المرصنىشفاءممارسةإلى6لصَادالنوعهذامنالأ!واحطردينتحيالأسانتينإلمىبالنسبة

الأرواحلطردفغالةكلةآلَفهاقدداودالملكأنمنبذ،مزاميرأربعةتحويلفافةقموانمكتشفات

1Apokrypheالشريرة Psalmena),عينه.للغرضاستدعاءأناشيدمنغنتةمجموعةوكذلئه

القؤةذاتنقوشهاتحولت،سحريةطاسات،ذلكإلىإضافة،آنذاكاليهودتةفياستُعملت،عاتمبشكل

مملوءةاستدعاءأشكالكذلك،للشياطينطارددواءإلىداخلهاالمصبوبالرمرقيوالماءالشفائتة

أثناءالسحريةقؤتهامقاومةالشياطينتستطعلمميثولوجيةإشاراتإلىإضافةوملا"لكلةألهةبأسماء

الصحيح.الاستخدام

لاالملالكة،أوالفَهأسماءلايستخدملم.الأر!احكطارديقطيسوعيتصزفلم،العكسعلى

إلىأيضايحتَجلم،سليمانيةأوداودتةاسحدعاءنصوص،سحرتة،طقوسَاأوسحرتةصلوأت

تاتم.بوضوحالأناجيلفيالعجائبتةالرواياتتُظهرهماهذا.خواتمأوالسحريةالطاساتمثلأدوات

منكاملليجونطرد،الطعامتكثير،يسوععجائبمنالكثيرأنصدفةليس!أيضاإتها
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لا؟،/،أ-:19)خصوصَافعلاَماقواقدلأشخاصالحياةإعادةحتىأوالصرعإزالة،الشياطين

قد!لهمتتجاوزإنهااآنذاكالأرواحطارريأوالعجا"لبلمجترحيالمألوفالجدولإلىقطتنتمي

علىالرواياتهذهفيوُصفِتالتيالحقيقتةالتَهعجائبكبيراحذإلىإتها،كبير.حذإلىالوظيفية

ليسوعممكنَاكانتقنياتهناكتكنلمالعجائبمنالأنواعهذهإلىبالنسبة.يسوععبرتتتمكانتآنها

أخو.معاصرينأوالأسالتينمنيتعتحهاأن

اليهوداتهممألوفَا،كانماكلكيير،حذإلىيتجاوز،الذيالعجائبحدثإلىاستنادَا

أيفماتُحدِثكانتالتيهيتكونأن!نذأتهاالقوتةالشيطانلسلطةبذلابأته،يسوعالمعاصرون

منطقيئكيرالافتراضبأن؟واجه!ميسوع.معووفةمساعدةمواددونمنا،كعو؟سوعً!الشياطينطرد

بطرديقومونأيضاأناسلديكمزلك،إلىإضافةالشخصتة.قؤتهبنفسهالشيطانيحطمأنأي

بعملمقابلةأقلتأليوذاتكانتطبعَا.للشيطانأحيانَاهيالتيعلياقؤاتاستدعاءتحتالشياطيين

قدالقَهملكوتأنيتبينالحالهذهفيالئَه،إصبععبرالشياطينأطردالعكسعلىأناكنتإإذاالقَه.

-rYA:21متىقابل5،2-11:15ألو!.إليكموصل Yf3مرYI-YY).

فرقهناكليسالموضوعتةالناحيةمنالقَه"."إصبعمنبد،الفَهه"روحهناك,YA:21متىفي

"إصبعملوكذلك،الأرضعلىالفقالةالمؤثرةنفسهاالئَهقؤةمتلتمامَاهنااللهروحيُفهَمكبير.

لصياغةتحفظًاالاممثرالإمكانتةهواللًه""إصبعإن،.815:)خروجمصرفيموسىعجائبأئناء"الله

قوتةإبيدقادالفَهبأنالصورة.بشرتةتصؤرلطويقةمطابقبشكلأرضيئحد!ثفيالخاصالقَهتدخل

عنعئرتقدكانت91(،7:،34:515،:؟تث)مثلاَمصر،منسرائيلشعب"مبسوطةوساعد

اممبر.بعمقهذا

الأروأح،تعزيمعمليةمننوعأقيدونمنالشياطينطرَرأي،الأحداثكانتيسوعإلىبالنسبة

منتظَرَاكانالذيالذَتسيادةظفرالعالمفيبدأوتاليًا.ئافيةالأرضيخايفعلنفسهاللًهأنواضخادليلاَ
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النبيئإعلاناتتتحققأنقطممكنَايكنلمفعا،.بدأالمعمدانأعلنهالذيالحدثهذا،المستقبلبحلول

كتها.العيونأمامبوضوحالتَهملكوتبدألقد.وأسرعأفضلبشكليوحتا

مجالفي6لاأحدأنكافِوبوضوحمتنوعبأسلوبالأناجيلفيالعجاثبيةالتقاليدتُظهر،بذلك

طغيانإلىأودعوةخبرةإلىبهايدينلاالخيالقَهملكوتعنخطبتهستبتالشخصيةيسوعخبرات

يسوععلاقةفقط.معووفةأهمْتةاس-يهالارقباطهذأفيللأسانيينيكلنلم.بهالمحيطللبيئةالروية(واللغة

ومثمرَا.جذرئاوكذلكمستمزًاتأليوَاتركتالمعمدانبيوحنا

حتزهيالمقذسةضالألىأنا،عتبارفيالأخذمعالأردنلنهرالاَخرالجانبعلىيوحناعضدلقد

بمعلوماتالأناجيلفيوالمرتبطةيسوعإلىالعائدةكقهاالشياطينطردعملئاتالمستفبليئ.الخلاص

ثانحِةالقَهجعلهاالتيالقديمالعهدفيالموصوفةالمقذسةالأرضحدودضمنتحدثكانت،الأمكنةعن

هذا/القَهعملفيشخصئامشمولأكونهمنانطلقيسوعأنصحيح.عليهالمننازَعغيرمُلكهبوضوح

وألهمُحدثَانفسهيعتبرلملكته،الأناجيلقيالعجائبورواياتالئَه!!إصبععنكلمتهتبتيئكحا

فيكتهاالمناطقفييحدثذأتهالشيءأنيقينهكانذلك!مناممثر.جنرفيبشكلبشخصهمرتبطَا

.الأرواحطردأساليباستعمالدونمنتزولكانتالشياطينأنأيالمقذسة؟الأرض

مكانفيالنوعهذامنالحدثأيمثاليراقبواأخرىأماكنإلىأناسَاهويرسلكانالمعنىبهذا

نإ/هناكللساكنينابحولعليهمكان؟كهذهعجائبتةأحداثتوضيحكيفيةعنسئلواإذااَخر.

متألرةكانتللتا،ميذ،منظجةإرسالتاتالأناجيلوصففيأصبحتلذللثثتيجةهنا.التَهملكول!

الشياطينبطرديسوعمنتوكيلمعلحالأولىالمسيحيهَوخبراتالتبشيريةبالاَراءمتنوعبأسلوبأيضا

،315:مرالأخصعلىقابل،12أ-:هـأ6،أ-9:لوأ،:أأ-936:متى،13-ب66:)مر

Aأ:.مت - V،إرسالياتتشير،اللاحقةالروائيةللاهتماماتخلافًالمكنأ،.أأ:9،20:لو

متجاوزَاكانحضورهأئناءيسوعإلىبالنسبةالقَهملكوتحدثأنإلى،خاصنبشكل،هذهالتلاميذ
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الأرجحعلى.بوضوحالأؤلوكذلكذلكعلىشاهدًاشخصئاهوكان.الشخصتةخبراتهإمكانيات

قؤىيوحنا،يدعلىمعمورتتهمنذ،يسوعأدركهوالذيالأرضعلىالفغالالتَهعملقربأن

المف!رالبدء،منذ،يسوعكان،عينهالوقتفيلكن.الفعللهذاالأولىللظواهونظرتهحاسمبشكل

أرضيَا.نفسهيبسطالئَهملكلوتبدأفيهاالتيالقَهأفعالآنهاعلىكهذدلأحداثالحاسم

جذا.بهمشكوكًاأمرَأمعاصروهاعتبره،يسوععبرعمومَاتحديد!ايمكنلأحداثالتفسير،هذا

صروفالثَهملكوتإن.ذلكفييظهرالقَهملكوتأنبعفالشياطينإزالةم!الاستنتاجيمكنلاإذ

الواضحفصن،يسوعواجههههذاأركانها.فيكتهاالأرضحلوله6شاءيهزأنم!بئبذولاقؤةاممثربأنه

عينه،الوقتفيداخلها،فيتختبئلكنصغيرةخررللحتةمغايؤايكونلنأتجَهاملكوتفيالأمرأن

35-:4)مرالعجينمنكبيرةكومةلتخميرقؤةلديها،التيالخميرةمنقليلةلكضتةأر،قوتةشجيرة

.1Y(-أ8لو31،33-:13متى32،

العالمدخولحتىجدأصغيرةبدأعقمنالكنيسةنموالانبرمزيةالأمثالهذهتوصحالأناجيلفي

لكنالمرئتةغيراللًهملكوتسلطةبينالسضاذذلكمنبد،كانتيسوعإلىبالنسبةالكبير.الوثنيئ

.الأرضعلىفعا،لصيرورتهوالممترةالمرئتةحالكلفيلكنبها،بالمقارَفةالقليلةالظواهروبنِالقوتة

حالأفيفيتكنلمالتَه،ملكوتمعمرتبطةبشريةنشاطاتأنمهفاكان،يسوعإلىبالنسبة

تمامَاتلقانيئبشكلالمطافاَخريُظهرمبذورحقلمثلهوالسمواتملكوتفيالأمر.سؤالموضع

القَهبسطكيفتة.A((26-:4)مرذلك!شاءبهاهتتمقدأحديكونأندأ-نمنناضجحبوبحقل

غيروكان،الخاضةمسألتهيبقىأنينبغيكانهذاكل،حقَا،بهقامعملأقيأوبهبدأومالسيادته

أحدمنوما.عنهالعودةو،إيقافهالممكنمنيكنلممزةبدأالذيالمشروع.بشرقيتأليرلأقيقابل

التَه؟ملكوتيُحدِثأنقطيسوعيرِرلم.الأرضعلىسيادتهببسطالآدطبدأالذىِالتَهمنأقوى

.عبرهسخمالابالحدوثبدأآنهإلآ
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الأخيرةالدينونة

إلىجذرفيبشكلتعودكانتالفَهملكوتعنيسوعخطبةأنيسوعمنالكئرالباحثونينطلق

اللَه.ملكوتظهورقبلالأخيرةالمدينونةحدوثمنأولاًبذلالانهاأيضاقريبَاكانوان،المستقبل

يسوعإلىبالنسبةقليلةأهفتةإلآتحملتكنلميوحناأعلن!االتيالأخيرةالدينوفةأنيعتقدونآخوون

لتعليمهجديدثقلمركريجعلهأوالقَهبملكوتيبشركانزلدمنبدلاَبعد؟شيحالهتعنيلاحتىأو

رعلىجذرقيإيجابيئكاممَدادالتَهملكوتإلىالن!رضرو!ةعلىمتفقتانالنظروجهتاالخاصن.

المستقجليئ.القَهلعملالسلبيئالجافبلكلونهاالأخيوةالدينونةع!تبشذةفصلهضرورة

المطافآخرقمراننصوصتحلب،يسوعبتقليدالمتعئقةهذهـالمشاكلتوضيحإلىبالحسبة

النظربوجهةالمتعتقةالمكتشفاتمادةكبيرةبكضتاتزادتالأمر،بادئفي.للفهممهفةمساعدأت

الصالحينبينالنهائيئالتفريقيجريولن(لأخيرةالدينونةسيُدخلولطكقهمالناسبأندائمًاالمعر!فة

وأ،اليوبيلاتكتابعبرممكنَاإليهالتعرّفيكونقد،موضوعهوأيفماالأهئم.هناكإلآوالطالحين

يأ،قمرانمكتشفاتإلآكافبوضوحتظهرهالكنالأنبياء،أسفارعبروحتىطبغا،أخنوخكتب

.الخلاصبرمنوعلاقتهاالأخيرةالدينونةمذة

تصف.سنوأتسبعالأخيرةالدينونةتستمزقصرانمكتشفاتإلىالعلأندمليكصادقميدراشفي

سيرهخا،لى.سنةأربعونالإجمالتةمذتهكحدثوالظلامالنوربينالمستقبليئالنزإعالحربقاعدة

الحدثهذايُعتبَر؟متنامبشكلبتزايدالصالحويتقذمتباطؤدونمنالعالمفيشزيرهوماكلسيُباد

جانبمنترىالتي،تِلكقمراننصوصفيأيضاإنه.القَهعبرالأخيرةالدينونةإتمامعينهالوقتفي

أثناءهـفييساهمونآن!مأوالصالحونمنهيوخذالذي،للخطأةعقابهيالأخيرةالدينونةأنْواحد

فاكثر،أممثرنفسمهالصالحيبسطسيرهأثناءمتعبحدثالتَه،جهة

إلىأذ!،التقليدقيالكتابيئللاستعحالكمشابعةوذلكاللًهيومبوصفهاالأخيرةالدينونةتسحية

زمنآخريومفيبعدهيبدأوالذي،العالمفيالقائمةللأحوألمفاجماتحطيمَا،التعبيرصحَإذااعتبارهالح
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،هذهالتصؤرمخططاتفيعينهالوقتفيالأخيرةوالدينونةالخلاصرمنيبدأفعلئِافى.الخلاص

مستمزةطويلةعمليةيتطلْبالئَهلملكوتالتدهـلجىالبسط.يسوعزمنفيالفلسطينتةلليهودتةالممترة

العالمفيالشزعلىيطغىباستمرار،الحيزذلكحتىيمتذلكلنه.نهائيئبشكلالأمرآخرينتصرحتى

يكتصلأنإلىباسخمرار،للخلاصالمتناميالحترياأخوأناسَاباستموأروُيدخِلبخطوةخطوةويب!د!

شز.هناكيعودولاالمطافآخرالحئزهذا

أنإقاأيثابتًاامتدادًاالئَهملكوتيكنلمإليهبالنسبة.هذهالتحمؤر6لقطرعلي!أيضايسوعركز

إلىيصلولامحذررةنعَطةفيتأثيرهيبدأمتحزكامتدادبلمكتملاَ،أؤلا6ًلىِسبأوهناكاملاَيكون

لكم،أقولط،إالحق:الفَهملكوتبدءعايشواالذين،الناشهووعدهكذاالبعيد.الرمنفيإلآنهايته

أ،.9:)مر"الكاملةبقؤته6ليَاالتَهملكلوتحياتهمنهايةقبلأيضاسيرونهنا،الواقفينبعض

قبوليثِولمبحيث.!م75حوالىإنجيلهمرقسأنجزخلا4/قرننصفمنظورتفتحكهذهكلمة

28،:16،متىالشيءبعضمعدلةعليهاولوقامتىالإنجيلتانحافظله.مشكلهَ؟لةهذهيسوعكلمة

بينهنابوضوحفئقيسوعأنهوالحاسما،خر.السياقعبرجديدمفئطبعَاوفسْرأها27،،9:لو

منبعضافقطأنمنانطلقيسوعوأن،المسئقبليئاكتمالهوبينالأرضعلىالتَهلملكوتثابتبدء

يتطقبآنهمنبذ،العالمفيالتَهلسلطةالكاملالبسطأنأيهذا.مشاهدةلهميمكنقدمعاصريه

طويلاَ.زمنًا

الذي،الخلاصزمنمعهبدأالذيعينهالوقتفيالأخيرةالدينونةأيضمابدأتيسوعإلىبالنسبة

التَه،ملكوتمنثابتجرءإليهبالنسبةهي.الئَهقؤةأمامالشياطينأبتعادفيملموسةبداءتهأصبحت

منحوعلىلفَه3معاهوماكلإبادةعلىأيضا،العالمفيالمطلقةالتَهلسيادةكبسطيحتويكانالذي

القَه.يرضونللذينالخالأص
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يجريلاالأغلبعلى.يسوعتقليدفيالقَهلملكوتالسلبيئالجانبهذاتجاهليجريغالبَا

والمليثةبالنعحةالغنتة،الرحومالقَههديةهوعمومَا،الفَه؟ملكوتكأن،الخلاصجانبإلىا،نتباهـإلآ

لهكانتالذيليسوعالصالحالأب/غيرهدون،الفَهكان.عادةالسقوطيتهذدهاالتيل!نسانتةبالمحتة

تؤكدأدطمنلهابذلاكانالتيإبابا"،ب"حط؟ول"دالقَهمخاطبةلكن.خاضةداخلتةثقةعلاقةمعه

عليهمكانالذينلتلاميذهيسوعأعطاهاالتيالصلاةإلىتعودبلشخصهعلىمقتصرةتكنلمهذا،

81:)روم2،14-:11لو/13-69:)متىالذيأباناأي،الطريقةبهذهالمثَهمناداة O،6،*:4غلا

نماواحدَاجزءاإلآجمثلونلاأي،الخلاصيئاللًهعولحيزمنأجرءً،يسوعمثلاكانوأالتلاميذلكن

الجانب.هذأعلىالإطلاقصفةإطفاءالممكنغيرمنآنهإلآ.كبرىبشمولخةالتَهملكوتيعنيه

الأنبياء،وأسفارالخوراةأظهرتهكماملكونه،بسطأثناءفاعلاًنفسهالفَهكانيسوعإلىبالنسبة

شكا،يأخذالتَهملكلوتكاذحيثما.ولعنةبركةوها،كَا/رجاءَله،!شفاءَمرضاوموتا،حياةمعطيَا

لاَخرينعينهالوقتفيلكلنه،طويلوقتمنذالمرجوالخلاصذاكللبعضيصبحكان،الأ!ضعلى

2يا.أبدوهلاكَابالعذابالمفعمةالنهايةتلك

إتماميكونأنمنبذلالتَهمختا!كشعبإسرليلإلىفبالنسبةضذ!،وقفوأيسوعمعاصرو

أنتباههموتجهيسوع.ا،خرينإلآيصيبلاالأخيرةللدينونةالمرافقوالخوفحصرَا،إيجابثاملكوته

فإنه،أناسعلىاللًهملكوتفيهيشتملالذيالمكاذعنالنظوبغفن.القَهلفعلالكتابتةالصورةإلى

لأغراضصغيرجرءسوى،للتجربةتبعًامنه،يبقىلا،السمكصيدأثناءصيدشبكةمحتوىمئل

فيهتنموحبوبحقلحمثلأو48(،47-13أمتىمهملوالباقي،للاستعمالدومًاقابلاَالتغذية

عادةتلتقطهاحقلفيبذورمثلأو13:245،013)متىالضارةالأعشابأيفماالحبوبإلىإضافة

هذاعلى،الضاوةالأعشابتخنقهاجزئئِاللجذور،كافيةأرض!اتجدلاجزئيا،جزئيئبشكلالطيور

:13متَى3-8،:4)مرمئةحتىأووستينثلانينمنالمرغوببالمحصولكتهاالحبوبتأتيلاالنحو

12،.26:تكقابل8،-85:لو8،-3
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والتبشيرالخاضةيسوعأفعالإلىالآنتعود!مزيةجمعانِوتأثرتالأمثالهذهترافقتالأناجيلفي

معأيضايتصؤفلنالقَهإنالقولخصوصاالمقارناتبهذهأرارشخصئايسوعلكنالمسيحيئ،

جزءفي،سيكونإسرائيلإلىبالنسبةأيضاالقَهملكوتأنأيدومًا،فعلهلمامغايربشكلإسرائيل

هلأكَا.العكسعلىسيجلبآخرجزءوفيخلاصًامنه

االأخيرةالقَهدينونةسيجتاروناُخر،وأتقياءفقط6تحادهمأعضاءأنمنالأسانئونانطلق

هذايسوعشاطرهمذلك.أثناءسيموتونللعودةالمستعذينغيروالوثنتونكتهما،خر!نواليهود

مثلذألهاالحدوديرسملمم6ليل،إسرمنالمتبقيةالبقتةإلىبألنسبةلكنالمبدأ(حيثمنالرأي

تكنلمبطويقة،الخاصنبسلطانهبوضوحيختارالذيهوعينهاللًهكاناُ!سوعإلىبالنسبة.الأسالتين

المألوفة.التقوىمعاليرمعالأحياناممثرفيمتوأفقة

فيالرئيسةالخطيئةبسبباعتبرذافهنالنساء.معبترابطيسوعأقامهاتأئيرَاالاممثوالخبرات

رأيحسب.الدينتةالناحيةمنعمومَامستبعداتوكنأئيحاتآنهنCr)تكالفردوسمنالسقوط

لانهاللًهشكرأتقياءيهودبعدمافياعتادلذاالأبدتة،الحياةفيجزءأو!وحلهنتكنلمسائدَا،كان

نساء.يخلقهملم

حتة،بين!نمن،منهنالعديدمنوحقيقةأيضا،النساءمنحتىطُردَتالشياطنِنأنحدثلكن

شياطينسبعةإنحتى.سوزانتُدعىأخرىدىامرأةكم!كلكدا"ح،الهيرودسيئالحاشيةلوجلمقعدة

منجنيسا!ت،لبحيرةالغربيئالشاطئعلىالمجدلةمنالمتحذ!ةمويممنواحدةدفعةخرجت

لأنالقَه.منرحمةإشارةأيةالعامّالتقديرح!سبفعلاَتتوقعتكنلم،كبيرةخاطئةآنهاالواضح

ارئناءمنهنطُردتالشياطينأنيُفترَصقماذئا/وأئباعهيسوعذاكمنذساعدنالنسوةهولاء

،̀.2-8:الوبوضوحيُوكَدلاهذاأنإلآ.حضو!هم
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فياخِذإذأإلأ،تتوضحلا،الشياطينطرد،ئناء،يسوعإلىبالنسبةحدثلماالكاملةالأهقتةلكن

عملإلىالفلسطينتة،لليهوديهالشعبىالإيمانفي،آنذاكتُعزىكانتكقهاالأمراضأنالاعتبار،

باليداللصسمجقىدعبوبطرسحماةمنهايسوعأنقذالتيالملاهـلا،اعتُبرتالمئالسبيلعلى.الشيطان

92-:أ)مريسوعقبضةأثناءلَلقائئاغاد!هاالذيالحقىبشيطانأصابةَ،المرضسريرمنوالنهوض

93(.38-4:لوقابل15،أ-84:متى31،

قصد،غيرعنأوقصدعنالتَهوصاياخالفمن.خاصنبشكلخطاياهعبرللأمراضالمرءتهتأ

.الدخولمنيتمكنالشيطال!كانوهكذاله،الحافظينالملالكةأد،الحاميةالقَهيدمنهتُسحَبكانت

الأمراعن!اعتُبرَتالمفهومهذافيعددَا.وأكئرأقوىالشياطينكانتكقمااممبر،الخطيئةكانتكقما

الإل!يئ.العقابفيبهمسموحغيركتدخلىمبدئياالأمراضوشفاء،المغفورةغيرللخطاياالقَهعقوبة

سوءَاالاممثرالشياطينبطرد!أمرتلكؤ،دونمنالمرضىبشفاءأمرالذينفسهالقَهكانالاَنلكن

علىحصلوارئماحتىأو،خطاياهمعلىندموأذللاقبلهؤلاءيكونأندونمن،المحسوسينمن

للمقعديسوعيغفرعندماواضحةتصبحوالخطيئةالمرضبينالرئيسةالعا؟قةلكقالخطايا.مغفرة

1،8:526-9:متى12،أ-2:)مرسيرهويتابعهذأيشفيلذلكوتبعًا (-.)Y

مُنجَزة،عودةبعدإلأالمستقبلتةالأخيرةالدينونةأجلمنيوحنايضمنهالمالتيالخطايا،مغفرة

كلفِىيوحنا.يعفدهملمالذينأي!فاالأخيرةالدينونةإنجازفيملحوظبشكلالاَنعليهاحصل

حالفييوحناءمعمودتة!حالأمراضوشفاءالشياطينلطردالأناجيلفيقطَترابطهناكلسِى،حال

كفعلمكانأقيعمادهـفييظهولاا،،230،26:4"1:)يوعملهإطارفيشخصياعفديسوعأنْ

الشياطين.طردأدالمرضىلشفاءمرافق

بالذاتهناك.الإطلاقعلىهذايستحقوالمأناسعلىالمطلقالقَهعملكانهنا،حدثالذي
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شيءكلكتها،المعروفةالتقو!معاييرحسبفقد،حيث،المحدودةغيرقدرتهعنأيضاالثَهبرهن

بعدإنقاذهميمكن،لأناسمساعدة،الحدثهذافي،الأولىبالدرجةليستإنها.الشيطانأمام

سلطةضمنالحينذلكحتىكافترئيسةنقاطلاالتَهقدرةإثباتخصوصًابل،أخرىبطريقة

سلطته.تحتأناسًايملكحيثللشزالعالميةالسيادةضذالفَهملكوتوبسط؟الشيطان

تحتالواقعالحتز،ذلكفيتجضعلماذالحعينهالوقتفيمفهومًاطبعَايصبحالخلفتةهذهمنانطلاقَا

الغريبالموضوعهذ!يسوعأوضح.هناكأحديتوقَعهملمالذفيالناسمنالكثيو،التَهسيادةسيطرة

-15:3لو،1،أ-Y:أA)متىالضاكالابن!عنالضائعاللوهمعن،الضائعالحملعنأمثالهفي

:2لأ)متىاللًهملكوتإلىوالشيوخالكهخةعظحاءسيسبقونإفهموالزوانيالعشارينعنقال32،،

)-8I:أمتىمستبعَدينبقواكريهودبينحا،هناكإلىيحملونوثنتينإنحتى21،123:قابل31،

الحالهذهفيأسانئا،يكنلميسوعأندليلإلىأيضماحاجةهناككانتإذا.9Y(28-:13لو،12

عندمقذسَاكانماكلمعتتعا!ضالتيالكلماتهذهمنواحدةأو،الأمثالهذهواحديقيمهقد

اللأسالتين.

هنمستبعدأحدَاأنالمبدأحيثمنيسوعيعتبرلم،العودةأممنكليوخاعقدمثلماتمامَا

حيْزإلىالشيطانمنوممسوسينللغايةسيئينوآخريننساءًسابقَانفسهاللًهأدخللقد.الخلاص

والثقة5،1:امر"الوقت!حان)قابلالزمنعلاماتمعرفةمهقةكانتآخوينإلىبالخسبة.سيادته

تحفظ.دونمنلقَهالفريدةالسيادةبحق

دينيًاالمؤقلينغيرالأطفالمثلالمرءيكونأن.مسبقعملأقيإلىذلكأجلمنأحديحتَجلم

لو،41:ا9متى،14:أ5)مركتهاالمحتملةالدخولشروطأفضليسوعيعتبوهكاق،كاملبشكل

قابل25،أ-8لو24،:91متى25،:01)مربملكهمتعتفاكانمن.(35-3:يوقابل،18:16

الضمانأي،بالمعيشةالاهتماماعتبرأو22،23-:18لو422-91:21متى21122-:أ.مر
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فرصة.لديهيكنلم34،"11-11:لو25،34-6:أمتىالأهمهو،الماذقيالمستقبليئ

دونمننفسه!وضعواحدلئالفَهسيادةنطاقياظيرتالتي4البركةغنىعوفمنلكن

بتلكالحاضرةحالتهيسوعفابلذلك.فينصيبَاليناللديهمابك!!سيُضخي،سيادتهتصزففيتحفظ

4(،13:4)متىكنزَافيهاكتشف،غريبحقلشراءأجلمنشيءكلبدهيايبذلمرارعإلىالعا!لدة

لابربح!يعِدالتنافسيزيلكانأمتلاك!اجذا،ئمينةجوهرةعلىللحصولمتمزستاجرمثلتمامَا

بسرعةفساعدالفور،علىخدمتهاُنهيتتجارقيمديربحالةأو46،،45-:13)مئىعليهمريد

الوعمولتهامنبرفاهيةالعيشمن،حقَاليتحكنكبيرةمالتةمنافععلىبالحصولللمؤشسةالمدينين

7(.-أ16

فيشلثبلاوشلألعةعليها،يُعاقَبيكنلملكنأخا،قية،تكنلمهذهالتصزفطرائقأنصحيح

منواحدلكلمفهومةكأمثلةمضمونهاأستعملبلتقليدها،إلىيسوعيدعلم.اليوميةالممارسة

الإبادةبينالترامنذلكمعالحاضرفيمعطاةكانتكماحوجة،مصيرتةحالاتفيكفيئالتزامأجل

قيمةيلغيالذيالتزامنهذأ!أحد،لكلاللًهملكوتحدثفي،الخلاصزمنوأفتتاحالنهانيه

الوقت.ذلكحتىالممكنةالتونج!ات

الدافعأيضاهوكان،الخا،صىعلىالحصولشأنفيسائدةكانتالتيكقها،الحالثةالظروفتغيير

الصيارفةطاولاتوقلب،أو!شليمهيكلبهومنالتخاربعضارثناءهاطردالتيتلك،يسوعلاَية

منليس16،.أ-23:يو46،؟-91:5لو،13أ-212:متى،17أ-5:أاأمرالحماموبائعي

العلنيئ.يسوعنشاطبدءبُعيدحصلتقدالآيةهذهكانتإذأماتحديدامهفًاليسآنهكمابعد،الممكن

طقسبأنأفادبل،الهيكلهرمتةضذتهديدَاأوالرومانلمقاومةسياسثاحدثَايكنلم،حالككفي

دونمنسيادتهببسطسابقَابدأالتَهلأندورأقيفقدقد(الحينذلكحتىمهفاكانالذيالتضحية

شذدوالكنم،أوكشليمفيالتضحيةطقسكذلكقاطعواالأسانتينأنصحيحقطةبن!لكا،رتباط
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عنوالأسانتونيسوعافترقلقد.المستقبليئالخلاصزمنفيضروهـتانوالفديةالهيكلأنعلىدومَا

شاسع.بشكلالتضحيةطقستقويمفيأيضاالبعضبعضهما

آنهعلىأورشليمهيكللمصيربدأتقدالتيالأخيرةللدينونةاللاحقالسيرفييسوعيرلم

مثلأملانمصيوكذلكبل6،،5-21:لو2،أ-34:متى2،أ-13:)مروحسبمحتوم

كعلامةعندهمالمُجترَحةالعجائبيقبلوالمبأغلبيتهمسكانها،وكفرناحومصيدابيت،كورزين

-rYf)متىالقَهملكلوتلظهور 11:1Yلوr1-o1,4:1!متىبلىo0-1:11'.يسوعلكن

سلوام،بحيرةعندقديممتدأعبرجسقوطأثناءأوالسياستةالنزاعات6شاء،أناسمول!تقويمرفض

أيضاالناستركعيريدينالقَهكانإليهبالنسبة،.ها-:13الوالفَهلدينونةحاليئحكمآنهعلى

زمناكتماللألناءإلآحاسمبشكللفَهعقابكأدواتتخدملنالتي،وأرواحهالشيطانلسلطة

يكنلمآنهإلآ.يسوعمعبالرأيمتفقين،أستثنائيئبشكل،الأسانتونكانالمسألةهذهفي.الخلاص

الناحية.هذهمنواحدرأقيأصحابكافواكقهماليهورلأنذلكعنليسأل!ممحتاجَا

إبراءتعزيم،دونمنالشريرةالأرواحابتعادأنفي،يسوعتصديقفييرغبوالمالذين،المعاصرون

لطريقةمستحقينغير!أخرين،الزواني،العشارينعودةأوالطحتفيالمألوفةالمواددونمنالمرض

طلبوا4الحالتةالفَهسيادةلبسطعلاماتبوضوحهي،خاضهَلوغبال!ضمانرونمنلتَهمرضيةحياة

عندومَايسوعأمتنعنظرهـ.وجهةصخة+لباتماعجيبةشخصيًايجترحأنعذةمزاتيسوعإلمى

92،،16:أألو4،أ-:38،9316-:أYمتى،13ا-81:أمرهذاالعلاماتلطلبا،ستجابة

عجانبيئعملأقيعنراغبَاالشيطانيدعلىتحربتهروايةتصفهكماتمامًا(،2:18قابل6،03:يو

12(.ا-4:لو،11أ-:4)متى

للأنبياءإمكلالتةآخرلكلن.نبيئألهبذلكنفسهلوصفهذا،العلاماتطلبجارىبسوعأنلو

لوقابل،41أ-113:)متىنبوءأله!قتكانتالذيالمعصدانيوحنا،رأيهحسب،كانتكق!م

كتحقيقحدثتالتيغير،أخرىعجلأنبتةعلامةإلىالاَنحاجةهناكتكنلمالحقيقةفي16،.:16
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كنبيئ.مدعؤآنهنفسهيسوعيعتبرلميوحنا.لنبوءة

يسوعإلأانةهذايعنىِلا؟الموضوعحسب.يسوععبرعلامةأيةرفضأهضيةتجاهلغالبَايجري

مستقتةعجائبتةأعمالعنبالرواياتمليئةالأناجيكلكن.واحدةعجيبةولواجتراحعندومًاامتنع

.يسوعاجترحها

أقهطلبيسوعيرفضمثلاَففيه،المتضاربةالمواضيعبينوسطتةحلولإيجاديوحناإنجيلحاول

منالخاضةبقدرتهألاَنلكن،العجيبةيجترحذلكبعديجعلهآنهإلآ،عجيبةعبرخمرتأمينبقساوة

9(.3-2:)يوشلثد!ن

بحدثذلكمنبد،محاطًاكالىبل،نفسهتلقاءمنقطعجيبةيسوعيجترحلم،الواقعفي

القوقي،الئَهعملدومًاكهذأعجائبثاحدثَاكانيسوعإلىبالنسبةا.جاكبيرةبغزارةعجلألبيئسماوقي

آنهعلى4فشروالذيلهشهدالذيبه،مشصولاَنفسهرأىالذي،حضورهفييحدثكانالذي

الحدثمعلشخصهالقوقيالارتباطهذابسببعبرهـ.الحاصلالئَهملكوتحدثأيضابالأخمن

عجائبصانعآنهعلىأيضمابتزايديسوعوُصِفالأرضيئ،زمنهأثناءبدأالذيالحاليئ؟العجائبيئ

.الأرضعلىجديدإلهكأتهالأخعنعلىيفعلكان،إلهيةقؤةمملوءعجلألبيئكإنسانطبعًا،مستقل

حتى.نفسهعنيسوعلدىكانالذيالرأيمععانمبشكلطبعَاتتطابق،هذهالوصفطريقة

صانعهوالئَهأنإلىتشيركثيرةعناصرعلىطبعَاتحتويالأفاجيل،فيالعجلألبتةالرواياتإن

زلك.وراءالقائمةالحقيقةيسوععبركفهاالعجلالبلطلباتالرفضيُظهرالمقصود.الحقيقيئالعجائب

معالقَهملكوتظهورفيالخارفالعجائبيئللحدثالرئيسالارتباطيجعلعينهالوقتفيلكن

الخاصن.شخصهتأئيرلكونهمتنامبشكلووصِففُهِمآنه،للفهمقابلاًيسوعظهور
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تسميته،الفغالةاللًهسلطةفييسوعإشواكشلث،دونمنالصحيحمنالموضوعتة،الناحيةمن

فعلاَ.هذاكانهكذا.يسوعشخصفيأرضئافاعالأًظهرنفسهالتَهإنالقولأو،الئَهباب!لنلكنتيجة

ابنالأشكالمنبشكللاآخر،شخصأقيمثلفقطإنسانَاإلآيكنلميسوعأنذلئابعديذعيمن

المسيحتة.بدأتوبهكتهبشخصهيسوعدخلأجلهمنالذيذلكاللًهعملتمامَابذلكيُنكرفهو،الله

يكونقدإنهإذتاريختة،"بحقيقة"واحدةمزةالتباهىِلهيمكنلاقدلئَهيسوعلبنؤةكهذاجاحدًاإن

العالمفيلِتَهكتدخل،حدثمافيبشذةراسخيسوعشخصإن.الخاصنيسوعرأيعنجذابعيدًا

فيه،الئَهبدأالذيالحدثذلكأماكنومعآخرينأشخاصمعبثباتومرتبطالشز،لقؤةالمُستَعبَد

.الأرضعلىسيادتهبسط،عينهالوقتفيومخقصكدتان

إأنت:باسمهمكممَحذثبطرسسمعانأجاب،يعتبرونهماذامزةتلاميذ!يسوعسألعندما

بادئفيتلاميذهيسوعمنعلقد96،.68-6:يو95،2:لو16:164متىقابلى8،92:أمرالمسيا"

وقيامته،موته،الوشيكألمهالاَخرقسمهاكان.الحقيقةنصفإلآيكنلملافه،الرأيهذاإعا،نالأمو

قارن،951-9:عم!،-803:)مرلاحقَاإلأالتلاميذإلىبالنسبةالفهمممكنمعناهيكنلمالذي

22،.21-9:لو9،:02،2317-:أ6مثى

بشكلف!مهأجلمنعنها،ستغناءيمكنلا،الأرضعلىيسوعوجورمنالاَخرالنصفهذا

البدء،منذالأساسالموضوعهذاالكنيسةأعطتالتَه.كابنتأثيرهـالقوقيإلىبالنسبةكماتمامَا،عاتم

مناسبَاتعبيرًا،حقيقيئهـانسانحقيقيئكإلهعينهالوقتقييسوعالذيطبيعتينعنالحعليمفيلاحقَا

.الشهادةحيثمن

لأنموضوعيئ!غيرأمر؟بالأناجيليختمنمافيالأقلعلى"،الميت!المسياعنالحديثأدطغيو

عا-:3101،:319،:8)مرالإنسانابنبا!المستا،يُسضى،وقائموميت،كمتألماطُرِهافييسوع

:1،6،أ-3:3يوقابل32!31-؟9،22،4489:لوأ-23:028،91!22-:17مئى34،
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)5331 13: 34، 23، : 1 2 ، YA: ,A.!TI

أفضل.بشكلالكرششولوجتةالأقوالهذهفهمأجلىمنمابشيءفصرانمكتشفاتتساهملا

م!نت،متألممستاعنشيءهناكليسآنهكما.كاملبشكلإطارهافيالإنسانابنتسصيةتغيب

بعفسطورإنحيثالمسيحئة؟أسسمزعزعَارلألعَاحدئًاهذايُعتبركان،السنينعشراتقبل.وقلألم

الواقعفيلكنالحقتجمعقميدعلىوصلبهيسوعاسميسبقحدثآنهاعلىفُ!رتحبقوقتفسيرمن

الحربلقاعدةالمسيانثةالرويةتذكرأعدأئه.يدعلىالمكابيئليونلألانالمشينالموتإلىالنمنيعود

لموتهبرغبةيُذعىكصا،،المسئا،يدعلىإعداملحكمالمستقبليئالتنفيذقمرانمكتشفاتإلىالعائدة

خلاصأشخاصظ!ورأجلمنقمراننصوصفيالمستعحلكاح!4العبرقيالتعبيرالشخصيئ.

التصؤركان.الأمواتبينمنالقيامةلا؟الخدمةدخولهميُسضىماإلىيشيرالمستا،مثلمستقبلثيز

الزمنقبلكقهااليهودتةإلىبالنسبةكماتمامَاالأسانتينإلىبالنسبةغريبَاوقائممائت،متألملمستا

المسيحيئ.

إلىبذلكاستندعندئذ92،،8:)مربالمستايسوعالتلاميذ،باسمكمتحذثلحبطرسسقىعندما

،قابلكنلكوسقتهاللًهكابنوصفتهالتي،مرقسإنجيلفيسابقَاالموصوفةليسوعالعجلالبتةالأعمال

الذيالملكيئ،المستاعنالآنحثىالسلألدللتصؤرجديدمسيحيئتأثيرهذا11:5.17،:3مرقس

داودابنأتهعلى،العجائبصانع،يسوعوصفعبرلاستما،الأقوىتعييرهمتىإنجيلفيلاحقَايجد

-ls?t"I-،927،51:22:)متى :.r Y1-مربل:ri--Afh+_A1:Ar IV).

عجائب.صانعقطيُعتبرالمسيايكنلم،قمراننصوصعلىمشتملة،المسيحيةقبلاليهودقةفي

"مستانيئ"آنهخاطئةبطريقةألالاومح!Eisenmanمنككيذعيالذى4521Qِالنصفإنكذلك

الموتىقيامةإلىوصولاَمستقبليئعجائبكصانعالتَهيستحبلللمستا،عجائبيةاعمالأيةيرويلا

ء(.4،112521،-)4
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فيالمُسخرQكهـ42الفَهابننحتالثَه.بابنقطالمسيحتةقبلاليهودتةفيالمستايستملمكذلك

السلوقيالملكإلآينتقدلا،ذلكعلىكدليلعذةمراتالحديثالع!د

Antiochos IV. Epiphanesالعليئ".ابنإأوالفَه"ابنإنفسهاعتبارفِىبوغبةتطاولهبسبب

لتسميةاللغوقيللظهوريعودمافيالمسيحيئقبلالمرمنإلىالعائدالأؤلالدليلهوهذاأنصحيح

أليهوديةالمستانتةالعلومع!تمامًاغريبًاكانلكن،يسوعولادةبشارةفيتوجَدكحاالعليئ"،ابنإ

ولمصرفمسيحيئهوأخرىج!ةمنعجائبوكصانعجهةمنالئَهكابنالمستامفهوم.آنذاك

عجائب.كصانعووصفهيسوعفهممعبالارتباطإلآيظهر

يئخذلم.مجيئهوتوقعاتالمستاعنقمراننصوصو!واياتيسوعبينعلاقةمنهناكليست

العائدةالمكتشفاتتمائل،ملامحأيضاالأناجيللتكوينالمتأخرةالمراحلفيإلآيسوعوصفأسلوب

حيث،17سليمانمزمورمثلالأخرىاليهودتةالنصوصفيكماتمامًا،قمراننصوصفيالمستاإلى

التوضلعلىاللًهملكوتيساعدوتاليَاالأرضفيالقَهشعبأعداءعلىلئَهكحاكمالمستايتغقب

الأخيرةالدينونةبدءمنذ،العديدةالسنينذاتالمرحلةمعيتطابقهناالمستاعملزمنالنصر.إلى

المندحرةغيرالشيطانسيادةبينموقتةمسمِانتةمملكةبنلكهيالتي،الخلاصزمنإنجازإلىوصولاَ

العالم،فيالمطلقةالفَهوسيادة

هوملكوتهبوصفهتشكلهإلىبل،اللَهملكوتإلىيسوعيشيولاعندماتشابهثقةالأناجيلفي

2203:لوقا21،:18،02:ا6)متى -'Nأيو؟":u4riسيادة42(.23:لو،11:51مربل

لقَهالمشتوكةالسيادةعنكأنهالسمواتملكلوتعنمئىإنجيلفيالحديثإنأيضا،هنامعنيةيسوع

:4)متىبالملكوتللسلطةالمشتركةالممارسةهذهببساطةتُسقىأو(،32،4:17:)متىمعَاوالمستا

ولكنالإنسانبابنتعبيرَاإليهالمشا!،بيسوعخاصنسيادةنطاق14(.24:،23:9،3513:91؟

:16قابل36،43-:13)متىالزوانلمثلالاستعارقيالتفسيرفيكقهالعالميشملبالمستِا،مدلولاً

0) 3 Aممخدكمسيحيسوعيتغقبحيث23،28-:15أكورنئوسهوالنوعلهذاالأقدمالاكتشاف
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وآخرهاوالقوىالسلطات،العالمفيمتوقرةزالتماالتي،لقَهالمضادةكقهاالرئاساتعلىاللًهوكابن

فقط.القَهإلآيحكمو،المستقبلفيالمسيانتةوظيفتهتحققتقدتكونحتى،الموت

فيمهضَايكنلمالملكيئالمستاأنسابقَا(صروفَاكانتماأكبر،بوضوحالآققمراننصوصتُظهر

الأخيرةالدينونهَبدءمنالمؤقتةالفترةإلىبالنسبةإلآ،مستقبليةخا،صكشخصتةآنذاكأليهودثة

شزكلمنالمتحزراللاحقالخلاصزم!نعنأقوالفيقطهويظهرلا.الخلاصإنجارإلىوصولاَ

المسيحيئ.قبلماالزمنإلىبوضوحتعودأخرىيهودتةكعاباتفيالخا،صزمنوصففيوكذللا

بدءمنذزمنئامحذدةمرحلةمجزدبل،للخلاصالحقيقيئالزمنآنذاكيُعتبرالمستازمنيكنلم

كامل.بشكلبسطهإلىوصولاَللَهالمستقبليئالخلاص

الرجل،لعمرالطبيعيةالمذةإطارفيباستمرارإليهايُنظركان،العديدةالسنينذاتالمستازمنفترة

قبلالمستابموتتفكيرهناكيكنلملدا!د.جسدقيكخلفالملكيئالمستايكوتأنينبغيكانالذي

،الأرضعلىالقَهملكوتإتمامقبلى،يسوعموتقدرإلأيغيرلم.يحميهكانالقَهلأنمهقتهإنهاء

التفكيرمرةلأؤلوأحدثالمستا،عنالوقتذلكحتىسائدًاكانالذيالتصؤرالمسيحتينعند

لالذا،.ممافلقد!لهكانأوفعلأأنىقدالمستاأنذلكقبلاليهودتةفيقطيُعتبرلمميت".بأمسيا

".المقتولأالمسياعنكهذهأَرأءاستنباطقموأنمخطوطاتفيبحثلأقييمكن

نبياءاذسفارأ

ذلكأي،فعلتةأهضيةالأنبياءأسفارمفهوماكن!سبالمسيحتةوبدءيسوعإلىبالنسبة،العكسعلى

نفسهبسطوالذيالأسانتين،إلىبالنسبةحاسمَاأصبحوالذيالحقمعقممزةلأؤلأدخلهالذي

والمسيحتونيسوعكاق.المعمدان!موحناأةلرهذا.فلسطينفيالشعبتةالفئاتفيتأثيرهمعبرباستمرار

عنهاأعلنالتي،الظر!فإلىذللابعدالكتابيينللأنبياءالمستقبليةالنبوءاتوأرجعواقبلوهقدالأولالل

.الأرضعلىالتَهملكوتظهورآنهاعلى؟الخاصنزمنهمإلىالعائدةالمعحدان
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أمامحصلآنهعلىدليلسوىليس22(7:لو،ه:11أمتىالمعصدانسؤالعلىيسوعجواب

وضعفيليسالجوابهذاأن،ص.زمنإلىبالنسجةالأنبياءأعلنهماكقهاالمسامع!علىالعيون

قطيُذكرلاطبعَاءيسوعمعبالترابطحصلتالعجا"لبمنأنواعلايةعن،الإمكانقدركاملةلائحة

البشارةفيذروتهالتعداديصلأخوى،جهةمن.يسوعإلىبالنسبةجذَامهتمهوالذيالمشياطينإبعاد

الأخوى.العجائبنوعمعيتفقلاماالفقراء،إلىبلغتالتىِالسازة

زمنفيآنهالنبيئهذاعبرالثَهأخبرلقدالإشاوات.لهذ!المشتركالمدلولإشعياءسفريسحنتج

الموتىسيقومسيسمعوق،الصئمَسيسيرونالمقعدون،سيبصرونالعميالمستقبليئالخلاص

:61،18)إشسازةبشارةعلىالفقراءوسيحصل IY6، 5-35:،91 -IA:92،91:YI-أ.

عنهأعلنالذيلكنإشعياء،إلىبالنسبةأبعيدًالواقعالخلاصزمنأنأثبتماا،نحدثكقههذا

فيحرفيامذكورغيرالبَرَصمنالطهرفقطفعلاً.بدأقدقويبًا،الحدوثوشيلتآنهعلىالمعمدان

c`-18)إشالتَهخلاصعنعاقةأقوالاَيسخلبلإشعياء،نمغ 57: 26، : Y27،.أ-:5ملو2قابل

العائدةالخلاصإعلاناتإلىالسهلىفيوخطبتةالجبلىعظةفييسوعتطويباتلحتأيضايسخند

الذينالحرانى،وتطويبالتَه،ملكوتالآنإليهميعودالذيالفقراء،تطويبإنإشعياء.للنبيئ

5:4)مئىالتعؤيةعلىأخيرَاالآنسيحصلون - r،أ1:6إشعياءإلىيعودب(،12اب602:لو-

المذكورينيشملام،612:لو6،:5)مثىأخحوَاسيُشبَعونآنهممنبذلاالذين،الجياعتطويبإن2،

ذإ،تهنثتهمالمصكنمنباتالآنحتىعليهمالمأسوفأولئك(.94:51)قاب!!2-ا55:إشعياءفي

زمنإلىبألنسبةإشعياءعبرلرامًاالفَهوعدهمالذينأولئكتمامَاهموجياعومحزوزينكفقراء،إنهم

وفر.بنعيمب!!،وحسبألمهمبنهايةلاالخلاص

إلىعاثدةمكتشفاتإلىتعودبارتباطاتمملوءةالجديدالعهدمنأخرىوأجزاءالأناجمِل

المُعلَنالخلاصيئالفَهعملالعالمفيبدأالأرضى،يسوعزمنمعألهإثباتفيتفيد،القديمالعهد
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الشز.إبادةبدءمئلتمامَا

إضافة،تُرفقعندماستِمالاالأنبياء،لأسفارالمفهومهذاخاصنبوضوحمتىإنجيليُظهرتعل!ميا،

بمايةالأ!ضعلىيسوعإقامةمنمهقةمحطةكل،الخلاصعنأخرىكثيرةمسيحيةمعطياتإلى

،أ؟:Vإشعحِاءحسب.ذلكإلىقشرِكتابتة بهحبلت :5ميخاحسب23(،1'1-:!)متىعذراء

)متىمصرمنيعودأنمنلهبذلاكانا:أ!هوشعحسب6،،5-2:)متىلحمبيتفي!لدأ

لحمبيتفيللأطفالهيرودسقتلعلىالعويلصوت3115:إرمياحسبذلكبعد15(،2:

A)متىولادتهمكان )- 7 : Y)(.عبوتنئؤحسبالناصرةإلىوصلقديسوعكانالمطافآخر!

:9-823:إشعياءحسبناحومكفوفيالنهائيئوطنهالأمراَخروجدحتى23،،:2)متىالأنبياء"

124.:9:1،17قابل،16-4:13)متىا

المفهومأماملسناأشاالوضوحبهذافيهيَظهَرهنا،كماالجديد،العهدفيآخرمكلانهناكليس

إلىالعلألدةالأنبياءوتفاسيرالممِدراشيبفيكماعينهاالتفسحوطريقةأمامأيضابل،فحسبذأتهالكتابيئ

الأسانيون،اعتبرهما،بإرجاعإلآالمسيحيونيقملم.الأو"لىالمسيحيةفينجدهاالتي(قمراقمكتشفات

الخاضة؟الرمنيةظروفهمإلىعائدةللًهنبوتةد+لل،الأرضيئيسوعزمنقبل،سنةمئتيإلىمئةقبل

معه.الظاهرالتَهملكوتوحدثيسوعإلى

التوراة

ولمتأليفهاهدفكماباتهمبلغتبذلك.تتحققأنالكتابيينللأنبياءالحكميةالأقوالاستطاعت

طويلة.مذةمخذأعلنهاقدالقَهأنعلىفعلاَ،الظاهرةالظروفشرعتةإلآبعدجوهرقيبشكلتخدم

أعتبرهافقد.التوراةأي،القديمالعهدقانونم!الرئيسالقسمإلىبالنسبةمختلفالأمر

نإحتىالدهور.دهرإلىوقائمَاللتغييرقابلغيرامتدادًا،زمنهمفيكئهماليهودمثل،الأسانتون
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دراسةمنبأفضلوقتهقضاءيمكنهلاالسصاء،فيعاليَا،نفسهالئَهأنلاحقَايوونكانواالرتالتين

للخليقة.الرئيسالنظاملهذامستمرْة

سائدَاكانالذيكقهالمفهومهو،أختبرهكصاغثر،قدالئَهملكوتحدثكان،يسوعإلىبالنسبة

واقعيئ.دافعمنانطلاقَابل،نظريةتأفلاتبسببليسلكن،التوراةفيالحينذلكحتى

نأأو،الفغالالقَهعملعبرأي،للأرواحتعزيمدونمنتبخعدالشياطينكانتأيضما،السبتفي

دونمنشفلألهمتأجيلالممكنمنكانالذَ،عملعبرتلقائتايشفونكانوأمرمنةاسمذويمرضى

13متى/هأ-21،27:3-:أأمرالتاليةالعمل؟داممنيومإلىمشكلة 9- : ( y،6:لوl-'هـأ،

5 r1:-1(4أ-9:9،ا-5:يو6،أ-:11714أ.

العالم،فيالشزضذوالناسالملاثكةالقَه،بهايقوموالتيسنةأربعينتدومالتيالإبادةمعركةفي

التوراةنظملأن،سابعةسخةكلفيالقخاليخمد،قمرانمكتشفاتمنالحربقاعدةتصفهكما

السبتيومعملأقيبمنعربطَابهذاتطالبكانت،50تثIV-ا:0yلأاحالسبتتةيالسنةالمتعققة

سابفاالسبتقذسنفسهالتَهأنستماولا15،أ-52:تث،811-02:)خرالعشرالوصاياحسب

3(.أ-2:)تكعاتمراحةكيوم،جذرقيبشكل،العالمخلقأثناء

في6لهفترالعالمفيالشزضذالإبادةمعركةفينفسهيتْبعلم،السبتيوميعملاللًهكانفجأةلكن

ليذبحوهملهملأعدأففسهمتركألقياءيهودفضلالمكابئينفتوةفيسابقَا.وضعهاالئيالاستراحة

اللًهتابعالآن38(920-2:أأمكاالدفاعتةأسلححهماستعمالعبرحياتهمإنقاذعلىعزلوهم

ضروريةحاجةفي!اتكنلمأوقاتفيأيف!ا،هجومتةكحربوحتى،السبتفيأيضاالشزضذقتاله

الراحة.فتراتعنللتنازل
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والناسوالعالمالقَهنظامإلىأخرىبطريقةالنظرعلىيسوعححل،الفهمالصعبالموضوعهذا

السماوئة،الأجراملكنالنور،القَهخلقللعالمالأؤلاليومفيالكتابتة.الخلقروأياتفيألمحذد

يكنلمالأمر9100أ-؟،ه-r:أإتكالرابعاليومفيللمعانهالخادمة،والنجوموالقمرالشمس

62:أ)تكلوينالسادساليومفيالخلوقالإنسانإلىلاحقَااضيفالذيالسبتشأنفىِأيضامختلفًا

-2:.،4

نأكمابل.الإنسانعلىبعدحاسمةسلطةهذهالمنظروجهةفيالسبتلوصتةيكونأدطيمكنلا

منالسبت9.لهالخادمالسبتعلىالإنسانتاليَاهكذ(،لهالخادمةالسماوتةالأجرامعلىيسيطرالنور

:2!مريسوعفمعلىالجديدالكتابيئالمفهومهذايظ!ر"السبتأجلمنالإنسانلا،الإنسانأجل

تفسيرعلومعبرأوآخرينلأناسكتابتةدراسةإلىيسوعبهيدنِلمللتوراةالجديدالمفهوممذا27(.

التفكير.طريقةتغسِرتطثبت،السبتفيبالقَهخاضةنشاطاتعبربهاُلزمبلاغريبة

الوقتفيأظهو،التَهبل.بشرقيلفعلالوجوهمتعذدةأوامرفقطتحويلاالتوراةأدنئفيهشلأةلاتما

فيلطبيعتهالشخصيئالتجتييخالفأنللًهممكنًايكنلم.الخاض!ةطبيعتهحسبالتوراةفيذأته،عينه

الذيهو!أناتحديدهكانكمامتغترة،غيرالثَه،عمل6لقبطريختمنمافي،كانتالتوراةهذه.التورأة

للصفهومالمتطابقغيرالجليئ،القَهعملأسلوبحمللمذا(.314:)خربوضوحذلكيتطقبهو"

الأنبياء،أسفارفقطيشمليكنلمهذا.أخرىنظربوج!ةالتور(ةقراءةعلىيسوع،المألوفالكتابيئ

الحاليئءاللَهملكوتحدثمنانطلاقَاجديد،منالتوراةفهمأيضابل

لعنةأنأظهرفقد،يسوعإلىبالنسبةللفهمالتاليةالخطوةإلىالنساءمنالشياطينإبعادأدى

كانتالخيكتلك،ثانيةظروفظ!رتبلبعد/النساءكاهلعمومَاتثقلتعدلم3،أتكالسقوط

)أنرأى،الحينذلكحتىالخلقفيعمله،الناسخلقهبعد،التَهاستعرضعندما.السقوطقبلقلألحة

منكعملالنساءتحفظد!نمنيششملكانالإيجابيئالتقويمهذاصه!،.:أ)تكجذا!متقنشيءكل
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كانالذيالخليقةنظامأعيدالئَه،لملكوتالحاليئالحدثفيآفهعلىيسوعأستدكهذامن.الخليقة

/1(3أ-.:17متى،13ا-أ9:أمرالمعمدأنيوحتاعملمعسابقَابدأوالذيالسقوطقبلقائحَا

عبروذلكالقلأفمالخلاصنطاقمنجرءًاتحفظدونمنالشساءيجعلإذخاضةبطريقةالآن!يتتابع

الشخصيئ.الفَهعمل

الظروفاعتبا!إلىالآنانصرفيسوعأنكانت،للتوراةجديدفهمفيتأليرًأألاممبرالثالثةالخطوة

حيث.السقوطقبلكانتالتيلتلكمملأللة،جذرقيبشكلاللًه،عملعبرألمُنجَزالخلاصنطاقفي

تاريخبدءعندسابقَاكانكمابمفردهـ/فقطيحكمالقَهكانشرير،هوماواُبعِدالخطيئةسلطةتحطمت

العالم.

عملطريقمنفقطمستقبلاَالكلافيالقوتإيجادأي،الفردوسمنالطردأثناءالرجلعلىاللعنة

سابقَاالقَهأقنمثلحاهكذا،جديدًا.القانمةالتَهسيادةفطاقفيتأليرهافقدت(،1أ-379:)تكمضن

29:)تئاكافبشكلالناسمعيشةأجلمنمطلوبًاكاقماكلىالفردوسفي - )A،يحدثكان

:أألو6111:)متىذلكيسألونهكانواللذيناليوقيالخبزبسخاءالقَهضمنجديد.منأيضاهذا

التيوالزهورالسصاءتحتالتيالطيورمنكفايةبكثرأيديهمعملدونمنأيصاهمزؤدهم3(،

الأخصغ،على،الناسعيونأماميظهريسوعوتوك31!22-:21لو35،34-6:أمتىالحقولفي

اهتغقديكوقأنمن،{f"7:لو91،أ:أ)متىالأغنياءدائرةفيللخمرةوشروباكولمثل

الأسلوبحسببعرساللًهلسيادةالجديدالنطاقفيالحاليئالحضوريسوعقابلاليومتة.بمعيشته

،291:)مريصومأحدولابكثرةللكلالطعاميُقَذمخلأله،العديدةالأيامذاتالمضيافالشرقيئ

أيضا)قابلربوبتتهبسطوالتَهمبعَدالشزحيثأيضاهناكالأمرهوهكذا34،.5:لو،915:متى

حتزفيضروريةغيرالتوراةفيالصوموصاياأصبحت95،.22-6:يو43،-2342:لو

الخا،ص.
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التمتعتحريمات،التوراةفيالطها!ةوصاباخدمتلقد.نقيئغيرهوماثضةيكنلمالفرروس،في

الحياةفيللتصزفاتكثيرةوقواعدللأسافتينالطقسيةالمعمودتةحقامات،طاهرةغيربحيوانات

التوراةإسرائيلىالفَهأعطى.المفقودةالنقاوةإعادةأو،الطهارةعدمعنالابتعادفيالأهدافأليومتة

حياة،الرجاسةوتهذدهالخطيئةبسلطانمتأئرعالموسطفي،لشعبهليهتئخاصنبشكلىا!بربجؤئها

)مربعدجسدتةرجاسةهناكليسالأرضعلىالظاهرالحاليئالقَهسيادةحيزفيلكن.ومقذسةنقحة

03(.1-:15متى،3؟-أ7:

تضحياتإلىحاجةهناكتعدلمآنهكماكتها،الطعامومحزماتالطهارةأحكامأنتهتبذلك

.(16-2:13يو،؟456-:91لمو،13-ا2:؟1متىلح17أ-11:5)مرالخطاياعنالتكفيربغية

منالطردبعدوهابيلقايينمنأيتلك،كانتالإنسانتةتاريخمنالأوليينالضحتتينعطاياإن

تسودكانتعندماه(.3-:4أتكالحيواناتوتربيةالزراعةفيالعحلإلىقعودكانت،الفردوس

بعدودافعسببهناكيكنلمكته،الغذاءنفسهالفَهأعطىحيث،السابقالزمنظروفئانية

.النوعهذأمنلتضحيات

غيرسابقَا،عنهمُتنازَلوغيرمهغهوتما،كبيرةأجزاءأصبحتلكنقطةالتوراةيسوعينتقدلم

لهاتقدْم،ملكيةوثيقةالمرأةتمنحكانتالذيالطلاقمثلبقواعديختمنأيضاكانهذا.ضروهـتة

72:أتكوينمنخصوصَاالأسانتون،استنبط24100:أتثثانيةالزواجتسقلأومالتةاستقلالتة

التو!اة.فيبوضوحالمرتبةالطلاقإمكانتةإطلاقَايستبعدوالملكنهمالحياةمدىالوحيدزواجهممبدأ

أزواجشكلعلىالكيانأذ،السقوطقبلماإلىالعلألدةالمعطياتمنيسوعاستنتج،العكسعلى

ق3الطافإنلذلكتبعَا،انق!عدونمنالمفعولسارييكونأنمنبذلاأصليئخليقةكنظامللناس

15:1)مرالقَهريوبتةنطاقفيبعدممكنَايعدلمالنساء،حالةفيأيضاالثانيالرواجحتىأو 2 - Y/

.الطلاقوثيقةلإصداردافعأقيسقطبنلكا،.أا-"7:اكور3،12-:3291،-31كاةمتى
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قدالإلهتةالنبوءةكانتذلك،مناممثرإطلاقَا.التوراةيسوعيبطللمالأمتلة،هذهتبتنكما

غايتهابلغتالتوراةأيضااخر.كتابتينأنبياءعبرالنبوةلتلكمملأللة،موسىعبرإليهبالنسبةتحققت

"لاالجدقي:الكتابيئالمفهومهذاصاغ!الجبلعلىيسوعخطبةل!ا.كصاحبلهااللَهحذدهاالتي

يُسمَحلا،.5:17أمتىلأتمها"بللأحقها،آتِلمإفيالأنبياء:وأسفارالتوراةلأحل6ليتآنيتظنوا

كلمةللأبدكقهاأجزائهافي!ستبقىإئهايتغتو/أنالاكتصالهذاإطارفيالتورأةمنصغيرحرفلأفي

-ا)تكإتمامهفييسوعإلىبالنسبةأصبحالخلقناموسأنإلآ(.16:17لو،91-5:18)مثىالثَه

تمامًا.طابعهيتغحربذلكالذي34،،تث3،)تككقهسيناءلناموسالحاسمالوحيدالمعيار2(

،الكهنوت،الهيكلإلىبالنسبةللتوراةالعائدةبعدالضرورتةغيركقهاالفردتةالتحديدات

الدائمةالتَهرحمةإلىالتحققهذاإطارفيباستمرارتشيروغيرها،الطعامتحريمات،الطهارة،الضحايا

التدلير.العالمفيالشيطانسيادةزمناهلناءضوركلمنخصوصَاإسرائيلشعبهعبوهاحفظالتي

الممنوحلعهدهضصنهاالتي،والأمانةذلكفيفغالةأصبحتالتيالبركةقؤةهنا/القَهاعتمدهالذي

انقطاعدونمنالمفعولساريةتزالما،الخلاصفيوعودهفعلئاحققألهفي،الأخصنعلىلإسرائيل

يتغترلنلهذا.الضمانهييسوعشهادة.ألاكتمالنحووالمتجهالاَنالشارقاللًهملكوتحدثفي

بواجبه،قامقدكانالشيطانسلطةمقاومةفيالحينذلكحتىخدمماكلفقطجوهرقي،أمرأقي

انتهىحيث،الأسلحةإلىحاجةهناكعادتما.سلطتهاللًه!فرصقالشيطانسلطةتحطمتحيث

فيهاحررالتيمقابلت!ايمكن،التيالفَهسلطةباستمرارواحدلكلتظهرلكنهاالقَه.وغلبالقتال

.الأرضعلىالقَهلسيادةالنهائيئالبسطالاَنفيهابدأالتيالمقذسةالأرضوأدخلهمصر،منإسرائيل

غيرالتأْليرصيرورةفي،يسوعإلىبالنسبةفصاعدًاا!قَمنالتوراةأمممِلَت4ذلئاإلىإضافة

زمغإلىبالنسبة،القَهتحديداتمنكبيرحذإلىأقسىمتطقباتيفرضالذي،الخلقلنظامالمحصور

هوالشخصيئعدله.بالمطلقالكونخالقيسودالئَهملكوتفي.الأؤلالسقوطبعدالشيطانسيادة

اممثرعليهاحصلواالذينالأناسمنأيضايتطلبلكنه21(،3:روم)قابلالخلاصنِعمأكبرهنا
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ملكوتتدخلوالنوالفؤشمتينالكهنةبزبزكميزِدل!"إذاالمعنىهذافي.فردتةأحكامأ-ئباعمجزدمن

هنامعنيينتمامَاالأسانيونكان2إ."5:)متىالجبلخطبةفيالمملأللةيسوعمعاليرتبدوالسموأت،

سيادته.نطاقالقَهأدخلهمالذينللناساممبربزتصؤرملموسبشكليتتمكيفلكنأيضا

:2")خرالعشرالوصايافي،يسوعمحيطفياللًه،لملكوتالجديدالمنظامينعكسأكبر،بوضوح

يكنلمباستمرار،حاضرَاكانوحيثنهائيئبشكلسيارتهالتَهبسطحيث2(.ا6-:5تث،217-

سحريةأغراضأجلمنالفَهاسمإلىالإساءةمن،غريبةاكهةإكوامعنكانأفيمغبعدضرورثا

غضبمنحُفظوأالذينالأناسأنآإلآ.الاَنانتهىكتههذا؟أصنامصورإنتاجأوالشمِاطينطردمثل

نأبالموتللتفكيرفقطليسبذ!لاكانلذا27(.:أأتكالقَهصورةإلىعادواقدكانواالثَهدينونة

العلاقةمعالمتناسبغيرالآخوينتجاهالغضببل17(،5:تث25،13)خرعنهمبعيدًايكون

أخيهلقتلبقايينحداالذي15،،3:يوأ23،35-:18متىقابل21،26-5:)متىللًهالجديدة

قدكانحيث18(،5:تث؟أ024:)خربعدالطا،قحصولممكنًايكنلم6(.5-4:أتكهابيل

ذاتهحذفيلىسشبعد27(:1أتكالحياةمدىللناسأزواجشكلعلىالكيانانقطاعدونمنثبت

كانتكماالقَه،ملكوتفيالمتبادلةالثقةعلاقة.3،.27-5:)متىآخرشخصلإمرأةش!وةكل

بأقوألابعدلتسمحتكنلم،(23Yo-2:)تكالأؤلالسقوطقبلالفردوسفيوحواءآدمبينقائمة

مننوعأقي،عينهالوقتفيذللا،عبرووقرت25(5:تث!16"2:)خرالاَخرينتجاهخاطئة

كلا،.صهه!-:5أمتىالأقسَام

ضرورية.غيرأصبحتوبذلكالتَهسيادةحثرفييسوعإلىبالنسبةالعشرالوصايا!قتهكذأ

التَه،وصاياإلغاءالأحوالمنحالأقيفييرِدلميسوعأنكبيربوضوحالمثالهذأعبريظهرآنهإلأ

خبراتفيعن!االمُعَترالقَهإرأدةذأتها،الموضوعتةالعلاقاتبواسطةحذةاممثربشكل،فقطصاغبل

حدثمنانطلاقًا،تخطيهجرىقدبِمايباللمم،للتوراةفهمهالشو.ضذصراعهفيالحاسمة6ليلإسر

آخرونصاغهتمابكثيرأبعدتذهبكانتجديدةبقؤةالتوراةكقلعينهالوقتفيلكنه،الئَهملكوت

.للتوراةتفسيرمجزدفي
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الأولىروايتهإطارفي،كتهيسوععملعلىتنطبقعبارةعبرهذهيسوعميؤةمرقسإنجيلصاغ

!أعجبوا:(21YV-:أأمرفاحوم!رمجعفيالسبتيومأرواحطردأيظ!ورهـالعلنيئ،عن

27-:أ271،:اقابل،22:ا)مر"بسلطانبل،الكتبةبأسلوبلايعتمهمكانإتهإذ،بتعليمهجدا

.،33

النتيجة

شاملةصورةينتجإذ،بوضوحوعملهالأساستةيسوعمعالمإلىالتعزفمنالأناجيلتقليديمكن

ضذالحزتةأجلىمنآخر2يايهودمقانلاَأوالذِوهـتينحربفيعضوًايكنلميسوعأدىتيتن.وكافية

!لايسوعقالهإذا.تستتتجأنالنوعهذامنأخرىوكتب!يسوعإسؤكتابيحاولكما،الرومان

لأ:2لوقابل،3،:أ"أمتىسيفًا"بلسلامَالألقيآتِلم:الأرضعلىسلامَالألقي؟ليتاّنيتظنوا

للناسخلاصفقطليسإنهالتَه.ملكوتظهوربلسياسئا،قتالاَالأمريكنلمالحالهذهفي51،،

،أخيرةديخونةبوصفهالتاقةإبادتها،الشيطانسلطةمعالتَهنزاععينهالوقتفيبل،الشيطانسلطةمن

خاطئينأعضاءخصوصَايسوعمحيطفيأصابتالإبادةهذهإلأانوموتَا.ألماًتنتجحربكلأنكما

)محىتمامَامختلفةعلاقةليسوعتكونأنممكناكانهؤ،ءمع.الوئنثينالرومانتين،،القَهشعبمن

1،.0أ-7:لو،85-13:

ظروفإلىأرجعهاآنهإلآالأفبياء.ولأسفارللتوراةالكبيرتقديرهمالأساني!نيسوعشاطر

الأسانتونيسلك!المأخرىبطرائقخصوصَاالتوراةوف!تمر،اَفذاكالأسالتوذفعلهعقاتمامَا،مختلفة

منهانطلقتالذي،يسوععندالحاسمالجديد.للمقارنةقابلبأسلوباَنذاكقبلهآخرونيهودأو

كانالذيالخلاصزمنوبدءأخيرةكدينونةالشارقاللَهملكوتعينهالوقتفيكانالمسيحتة،

مشحولاَالبدءمنذيسوعكانوالذي،الأرضعلىالفقالالقَهعملآنهعلىملموسبشكليُوصَف

وقادوالأنبياءالتوراةأتم،اعلِنقدمايُكقَلالاَذبقؤة.ذلكقُبيلهذاالمعمدانيوحنّاأعلنلقدفيه.

قبل.منإنسانيعرفهيكنلمطريقإلى
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"بيدهثانيةالقَه،الكتابتينالأنبياءزمنمتذمزة،لأؤلبل،الشيطانأوالبشريؤثرعادماهنا

فيلقَهمقاومهوماككبإبادةالمطلقةسلطتهمنانطا،فَا6له،ذمنأنطلاقًامنفردَابدألقدالخاضة":

علىيسوعموتمتخطيَاعملهوتابعالتجديدقيالخلاصيئلعملهحاسمةأراةيسوعوجعل.العالم

ارلناءبهبدأقدمالإكمالالمُمخدالإنسانابنأئاهومنعتبًاالأمواتبينمنيسوعفيهمقيمَا،الصليب

هوهذاكتها.والأوقاتكقهمالناسأجلمنالقَه/وابنكمسيحعبرهالأرضعلىيسوعزمن

خلاصأجلمنيسوععبرذاتهفيسلطةذ!متجذدإلهيئعمل:المسيحثينإيمانلكلالرئيسالتوخه

كقهم.البشو

إ

!حس!!!ءع!!!ىيرم

م!يي!
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الأولىأثسيحية-أ.

لمالأقلعلىبلأسانتين.شخصتةعلاقةأيةبعد،تحديدهيمكنماقدرعلى،ليسوعتكنلم

قرييةمعرفةلهيؤقنأنالممكنمنكانالذيالثلاثالسنينذاتالقبولفيلإجرائهمقطيخضع

فييقطنونأسانتوقكانبالتكيد.بالأسالتين6تصالاتأيضالهتقذملمإقامتهأمكنةلكن.6لهمآرمن

معمودية6شاء.ولادتهبعدفقطقليلة؟يامسوىهناكيقيميجعله،الإنجيلىالتقليدلكن؟لحمبيت

بماقطهناكمهتمايسوعيكنلم؟ببشارتهمتعققةالمسألةكانتالأردننهرفييوحنايدعلىيسوع

.قمرانإلىبرحلاتيقملمآنهأيفاالمؤكَدمن،أسانيئهو

لاآنهحالفي.زمنهفيقطأسانتونهناكيكنلمحيث،الجليلفيمقيحًايسوعكانذلك،عدا

بل،فحسبصلبهمنقليلةاسلامقبل،أورشليمإلىذهبآنهمنيوحنا،إنجيليصفهكما،ليسوعبذ

إلىالتعزفلهممكنًايكنلماهثناءهاجذا،قصيرةإقامتهكانتعندئذ،الحجأعيادلمناسبةعذةمزات

لا،المطافآخرممائل.أموأقيإلىيوحتاإنجيلمنالتعزفيمكنلا!حالكلفيقرب.عغأسانتين

الكثوبل،الأسالتينجهةمنمباشوتأثيوأفي،الأناجيلفييظهركما،بكاملهيسوعنشاطمنيتبتيئ

الوئيسة.توتجهانهممعيتعارضكاننما

الأتمالرعتةنشأتإذ.الأرضعلىيسوعزمنبعدتشكلتكحا،المسيحتةمعمختلفَاالأمركان

إلى،المسيحتةمركركافت.للأسانتينمهقةمنازلأيضافي!اكافتالتيذأتهاالمدينةفي،أورشليمفِى

فيواستوطنوأ.م66الرومانضذالمقاومةاشتعالأ"لناءالمقيمونالأتمالرعئةأعضاءأورشليمغادرأن

استنكفتالأح!المسيحتةالرعتةأزذلئا،إلىإضافةيُظ!ر،هذا.الأ!دنشرقفيالواقعةبيلآمديخة

إحاطةمنالهربصعبَاأصبحعندماالفرار،وفضلتالوومانضذالمقاومةفيمساهمةاْلهكبيربشكل

Robertأعذهاالتيالتخصينات.للصقاومهَالجاهزينالثوأر Eisenmanأن"،يسوعإسزكتابفي

معشديدَاومتعاونَاالرومانضذالتمامرقيادةمركزالرقيأخي،يعقوبقيادةتحتكانتالأئمالرعتِة

المَا!لخيئ.الموضوعهذابسببتمامَابنفسهنفسهيحسم،الغيوريغ
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تأليركلطبعَايفتوضلا،هـسموعالمعمدانيوحتاعئدالأنبياءلكتاباتالرئيسالمفهومأظهركما

بالتكيدالفلسطينئة،اليهودتةعلىهؤ،ءثرلرالطويلتاريخهمأتشاء.معهممباشرةأنصالاتلاؤسانتين

إلىعلألدًامزة،لأؤللخاصر!فَاأصبحماأغلبكانذلك،إلىإضافة.بشذةاليهودثة،خارجأيمثا

لاهذأ.الفلسطينتةلليهودتةمشتركملكعنصوبل،للأسانيينممتزَاليسقمواننصوصعبر،زمنه

الكثير.الأخلاقأومستقبلئةتصؤرات،العالمعنعاقةصورةكذلكبل،لغوتةعاداتفقطيشمل

ممترعمومَاألهأددتئبمراقبةيظهوأسانئا،متأثرَاالأولىللوهلةلنايظهررتماالذيالجديد،الع!دمن

الوقت.ذلكفيلليهودتة

قمواننصوصمنانطا،قَاالجديدالعهدمنهوماعبرهايصبحالتيكتها،أ،كتشافاتمعالجة

حيثأيجذا،ومهقةقليلةمسائلعلىأقتصرأنأوذلذا،.محصورةغيركانترنما!ضوحًا،أكثر

الأولى.المسيحتةعلىثرلرواقدوالأسانت!تقمرانأن،حقغيرعنأوحقعنيُقرَض

مثليوحنا.لمعمودتةومتابعةقبولاَإلآليستإثها.بقحرانالمسيحتةللحعمودثةعلاقةهناكلي!ست

ارتباطغاب.أسوأرتةميوةلهاوكانتلآخرينمُعفددومَاأتمهافريدَا،حدثًاالبدءمنذهيكانت،هذه

أصبحتذلكمنبدلاَ.جهتهمنيقيمهاأنأيضامعصَذلكليمكنمبدئئا؟المعمدانبشخصالمعحودتة

حُفظِاكلاهما،الر!حومنحالخطايامغفرةالمسيحتة.الكنيسةإلىللانضمامأساسياجزء3المعحودتة

ميراتمعقدلكلألهماأي،المعموديةفعلفيفصاعدَاالاَنمنيحدئانللحستقبلى،يوحناعند

!أ61:أكور1،المسيحيسوعالمرلت!باسمهناالخطايامغفوةتحدثبكقتتها.لمسيحتتهجوهرية

للأسانتينتأئيرأفيدونمنيتتمكانكتههذا.التكفيرقيالمسيحلموتالخلاصلأهقيةأسرأريهكموذة

قحران.فيالطقسئةالمعمودتةحقاماتعنتمامًاغويبَاوكان

للأسالتين.اليومثةالمشتركةبالوجباتبسيطةعلاقةإلآالربآنيئللعشاءأول!فخارستتاهناكليس

شلثد!نمنلكن،البدائيئالزمنفيالمسيحيةالرعايافييومياكنللثحدثتالممكنمنآنهاصحيح
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عكسعلىلكن25،،:11كورأ،2،4246:أعأقابل.حقيقتةطعاموجبةأيضماوكانتفقطمساءَ

الوجباتأنصحيحمتساو.بشكللأيضافيهادومًاالنسوةاشتركتالأسالتين،عندفائمًاكانما

الرتانيئ.العشاءأوالإفخارستتامثلأسوارتةليستلكن،طقسيئنوعمنكانتللأسانتينالمشتركة

مثل125،أ-أكور))والكأسالخبزعلىبركةآنهاعلىالطعاموجبةأطرتالتي،يسوعكلمات

قطةقمراننصوصفيمثيللهالسِىوختام!ا،العلأنلئةالوجباتبدءفيالمسيحتةفي،حقَاالصلوات

الخبزعلىالبركةأقوال،اليومحتىكتهماليهودمثل(يلفظونالأسانتونكانذلك،إلىإضافة

تؤطرها.لالكنها،طعامهمأوقاتبدءفيدومًاوالخمر

وأنإفخارستتاأ!رتانيئعشاءقمرانقييكونأنيمكنلاأنهكافبوضوحالفروقاتهذهتبتن

هناكتكنلمالأسانتين،عندعداماآنه،هوالوحيدا،رتباطالأسافتين.منتبنوهاقدالمسيحيين

بلعائليئ،محيطفيلايومئاتناولهايجريكانمحيطها،فيأواَنذاكاليهودتةفيطعامأوقا!

الكاملينغيرالأعضاءبقيوفيهاخاضمة،اجتماعغرفةقيمحقتةلجماعةكقهمالأعضاءباشتراك

فقطدعواوالمسيحثون،بالدخولالذكورالكاملينللأعضاءإلآالأسالئونيسمحلممستبعَدين،

شلثدونمنالمسيحتة،المعطياتعلىآثرتالمشتركةالأسانئةالطعاموجباتأنيمكنهنا.المُعقدين

أيضا.جرئيئبشكلوهنافقط،تنظيمتةناحيةمن

.السياقهذامننشأتقدوالشمامسةالأساقفةكوظيفةالمسيحتةالوظائفتكونأنالمصكنمن

بولسكعب.فلسطينفيلاالبعيدةاليوفانبلادفيأؤلاًعليهانعثروآنخاستما،أكيدَاليسهذأأنإلآ

منيمكنهذاأ،.أ:)فل"كت!موشحامستهاأساقفت!اإمعفيلبيفيكانتالتيالرعيةإلىرسالته

مسؤولأسقفمعواحدةكل،البيوتفيقاثمةمسيحتةكتيرةكنائسفيلبيفيكافتآنها،ستنتاج

ذلك،فييساعدونهكانواعذة!شحامسة"معتنظجميئ،هوماوكلالماليئالصندوقإدارةعن

المشتركةالوجباتكانتمشابهبشكل7لد.الموخدمةمساءًيقيمونوكانواالتسؤق،فيوخصوصَا

episkoposالمعنىحيثمن"مواقب"،,mebakkerالتسميةتماثلأيضاالأسانتين.عندمنطمة
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الآنحادأتفيكذلكتنظيمتةواختصاصاتممائلةتسمياتهناككانتألهإلآ".!أسقف،اليونانية

الأسافتين.علىألاعتماددوقمنالمسيحيهالمكتشفاتتوضيحأيضايمكنإنهبحيت،اليونانتة

الفصحلعيدالتهيثةيوممساءتلاميذ!معليسوعالأخيرالعشاءحدثيوحنا،إنجي!!وصفحسب

،14:12،17)مربالذاتالفصحمساءأي،حق،يومفيا،خرينالإنجيليينوحسبأ(:13)يو

طبغاالممكنمنكاننظزيا.كثيرةتوفعاتهناكالموضوعهذافي7(.22:لو042ا،26Vمتى

تهيئة،يوم،للأسانتينالقديمالكهنوتيئالتقويمح!شه6لهذاليومأناعمُبِربأنهشلترونمنالتفكير

التقويمأتبعيوحناإنجيلأنالاستنتاجيمكنهكذا.الفصحيومللهيكلالقمرقيالتقويمحسبلكن

عنالنظربغفنلكن.أسانيئأساسعلىقامتلهعلألدةكانتالتيالمسيحتةالوعاياأنأي،الأسانيئ

فِىيُعثَر،واحد،يوممنبكحرجذاكبيربشكلغالبَاتواهـلخهمافيمختلفينكاناالتقويمنظاميأنآ

مؤثفأنهوإمكانتةألاممثرالافتراضلذا،أسانيئ.لتقويم6ئرأقيعلى،ذلكعدا،الأناجيلتقليد

يسوعأيضا)قابلالتهيئةيومفيالفصححملانلذبحرمريامماثلاَيسوعموتجعلأراديوحناإنجيل

،3:0رو"ذبيحهـكحمل 12 ، l-التقليد.مخالفًامسبقًاموتهيومأرخلمذلكوتبعًا8(.أ

224:لأأعالأئمالمسيحتةالرعخةفيالمشتركةالملكجةيُسضىما - v t,ا5:قابل.كلم!32-:لح-

منظمةإلرأمية7لبضرأساسكانتهذه.الأسانيينعندالمشتركبالملكعلاقةاْلهلهيكنلم1(،1

اجتحاعخةولأغراضالمشتركةالوجباتأجلمن،واللاويينالكهنةمعيشةأجلمنكتهمللأسالتين

بيوتهمفيأمكنةيضعونالأغنياءالأعضاءإلأيكنلمالأتمالمسيحتةالرعتةفي/العكسعلىمحذدة.

منيُؤؤدكانالذي؟الرعيةصندوقاعتنىذلك؟عدا.المسائتةالاجتصاعاتأجلمنالحصرفتحت

أصبحتإذَا.المشتركةالطعاموجباتجرئيايدعموكاناجتحاعتابالمحتاجين،طوعيةتبزعات

الذيبرنابامثلالأغنياء،الأعضاءإلىالنقصكهذابسذالفضليعودكان؟قليلةالمتوفوةالامكانجات

.Cry-436:)اعثانيةالصندوقبالإيرادوملأقبرصفيمزا!عهمنجزءَاباع

إ!ادمنبقسمفقطجاءالانهماإلآيكنلمموتهما،إلىأذىالذي،وسفيرةحنانياالمزوجينإثم
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-ا5:)أعكتهاكلرادهوهذاأنباذعائهماالقدسالروحخدعالكتهماالرعتِة،صناديقإلىبيع

الإيراد.منجؤءَاشخصيئبشكللاستهلاكهمامنهماغضبأحدكانلما،الحقيقةقالاألهمالوأ،.ا

.الخارجفيهممنإلىالشخصتةالممتلكاتبجالأسانتينعلىبشذةممنوعَاكانلكن

الأسانيين،عندتلكمعأورشليمفىِالأتمالرعحةفيالواقعتةللظروفقطَعلاقةهناكتكنلمإذَا

فقطكتها،المجامعفياليهوديةالجمعتاتفيعالميامألوفًاكانمامعجانبأقيثنيتتملأللكانتبل

المسيحخين.عندجهت!ممنالمألوفيفوقمرتفعةمبالغذويأغنياءلأعضاءنسبتاالقليلالجرءبسبب

التأديبنظام.متىإنجيلفيالاممثرعلىمتوقرةالأولىالمسيحيةعلىللأسانتينالفعلتةالتأثيرات

11-8:15متىفي V،أستخدمالذيالوحيد،الإنجيلأيضاإتهأسافحة.معطياتالمبدأحيثمنيملألل

عندالمعروفةالتقليدتةالتسصياتيأخذالذي(16:18،18:17أمتى"كنيسة"أل!لما!3!االإصطلاح

!يواصلها.التَهشعبأجلمنالأسانيين

(501:لو،491:متى،17:أ)مر"الناس!بصيادالأناجيلفيبطرسسمعانالتلميذإلىيُشار

تُبنىالتيبالصخرةذلك،إلىإضافةمتى،إنجيلفيلكن،،2191:أيوالكنيسةلشعبوبراع

الصخر،علىمؤشسكبناءللرعيةصورةهناكقمرانمكتشفاتفي18(.:16)متىالكنيسةعليها

:7متىإلىإضافة،17-1'28:7إشقابل,Hodajot،الأYo-)92تتزعزع،آمنةف!يولذا

ما.بشخصبعدمحذدَايكنلصأهناكالصخرقيالأساسأنإلآ،47-6:لو4

لأسباطالإنسانابندينونةلأشاءهيئةآنهمعلىعشرالإلناالتلاميذيُوصففقطمتىإنجي!!في

2r5لوقابل28،:91)متىعشرالائنيإسرأ!ليل 28- :)Y.قضائتةهيئةهناككانتالأسانتينعند

لهذاكاأ،SVII,27-أVIII,)4كهنةثلانةإلىإضافةرجلاَ،عشراثناكذلكينتميكانإليها

متى.لوصفمثالاَالأسانيئالقضاءكانإزامافيخلافهناكالسبب
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داودالملكإلمىيعوديسوعأصلأنة،الأخرىالأناجي!!فيتماأكبربوضوحمتىأبرز،المطافآخر

إلأ.الملوكيئالمستاعنالأسانتةللتوقعاتمملأللبشكلالمستانيئالحاكمألهعلىووصفهأ،:أأمتى

افتراضالضرورقيمنليسإنهبحيث،آنذاككقهااليهودتةفيمألوفًاكانالمسئاعنالتعليمهذاأن

لذلك.كخلفتةالأسانيين

الحقبين،والظلامالنوربينالتضازمنمحذدَاأيثنائيا!كقهالعالميُعتبَريوحناإنجيلفي

فيها.ويؤثرالبشرحياةفيأخا،قتةكحنا!لتةخصوصًانفسههويظهركما،والحياةالموتبين،والكذب

وموازيات،روحينعنوالتعليمالحربقاعدة،قمرانمكتشفاتمنالثنائيةالنصوصتُظهرهنا

يرجعلايوحناإنجيلىأنشلثدونمغالجانبينلنصوصالنتلأنجتحليليوضح،عينهالوقتفي.عديدة

بينمابيهودتة،البعضبعضهماعنمسمقلبشكلتأثوأ،الجانبينأنبلهذه،قمرأننصوصىإلى

معووفةتصبحلمهذهـالارتباطات.القديمةالفارسيةبالثنلألتةجهتهامنمطبوعةكانتالتيالمنهرين

إلىتعوديوحتاثنلالتةبأنذلكقبلسلألدَاكانالذيالاعتقادوأنهتقمرانمكتشفاتعبرإلآ

بأو،د9المسيحتينتسميةأجلمنالخلفياتعينهالوقتفِىتُكشفأصطلاحياالوثنتة.الغنوصتة

.،17أ-64:كور)2بولسعندوالظلامالنوربينالشديدالتفريقأجلمنأو"،:16الوالنو!!

المتيالجديد،العهدفيإيضاحهايصعبالتيالتعبيرطرائقمدلولفهمعلىيساعدمامجملمن

هكذا.الأقلعلىالأمثلةبعضستُذكرلا،ستيعاب،قابلتةاكثرقمرانمكتشفاتبفضلأصبحت

الناسمجحوعدومًاتعتبر6!:2كوك242،:51:45،41)مر11،ممنرئة"أوالكعيرين!9أنواضح

بنواالذين،أولئكيعني،2:41الوالميلادروايةفيالملاكبشارةفيمسزته،إأناس.الجمعيةأعضاءأو

فيالقَه"أمامالفقراء9لإ!شادأته.مطيعةبتبعتةمتأثرونوآخرَاأؤلاَلانهمالقَهتعجببطريقةحياتهم

حقيقيئ.لخشوعوأقلهمالقَهروحملأهمأناسهم(53:)مئىالجبا!عظةفيالأولىالتطويبات

2(،:أ)أكورالقَه""بكنيسةجمعيةبتسميةمتعققةاصطا؟حتةتطابمَاتفمراننصوصتقذمكذلك

الئَهمنحهالذيالعهدمعنىأيضا2(.ا3:أروم"الشريعة"لإجراءاتالتوراةأتباعإلىبالإشا!ة
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جديد.نورفيقمراننصوصعبرظهوالمصطلاحاتلهذهفكرقيكسياق

.،م5"حوالىمنجقىَةمرقسللإنجيلنسخةعلى7الكهففيعُثوبأنها،دعاء،يسنبالأمرآخر

خمسة.كتابتةلأسطربقاياويقذمماركاتالخمسقطعةحجملهكا75المطابقالجزءكبيرًا.اضطرأبا

اممثرمعيتطابقالكتاقيالألرإنبحيثغالبَامقتطفةأخرىعشرة،كاملةحُفظتفقطأحرفعشرة

مرقسىمنكلماتمعالنمنمحتوىيطابقونمرقسنظريةأصحاب.اليونانتةالأبجدتةفيحرفمن

:1353 -a.حرفمنبدلاَآخر،حرفوجودتوقعينبغيالحالةهذهفِىبأنهيعترفونأنفسهمإنهم

كتها.موقسمخطوطاتفيلهامشهورثلاثكلماتحذفوينبغي،الجدليقبللابشكلمحفوظ

معببساطةتتوافق،أخرىثلاثةمكتشفاتالأقلملى75Qمنالثانيالسطريقذمالواقعفيلكن

تستبعدهذهـالنتائجلكقطورَا.!يحؤرونهاتارةيتجاهلونهامرقسنظرتةأصحابلكن،مرقسنعن

هو،حالطكلفي.المحفوظالنعنلمحتوىالجابتةمطابقةفيبعدأحدينجحلمللأسفنهائئا.اَراءهم

،بالأنسابمتعتقيهودفيمؤفَفمنمقطعآنهالمفترَضمنالجديد.أوالقديمالعهدمنأيكتابتالي!

.الآنحتىبوضوحل!لباتقابلغيرأيضاهذاإلأان،المسيحيئقبلماالزمنإلىيعود

متوقعةغيركييرةمعونةحالكلفيهيقمرانمكتشفاتفإن؟ويسوعالمعمدانيوحناعنفضلاَ

الإيمانأسسيمسنأنيمكنماتحويلاهي.الأولىالمسيحتةإلىالعلالدةوالمعطياتالجديدالعهدلفهم

الجديد،العهدمواضيعخلفتةمعرفشَاجذاكبيوحذإلىتُغنيذلك،منبدلاَيزعرعها.أوالمسيحيئ

اليهودئةمعبالعلاقةالمسيحتةلبدءالأساستةوللميزات،الشلألعةاليوفالتةاللغةفيالمألوفةغيرللتعابير

.المعاصرة

،للأمرسولاًدعوتهقبلالبدء.منذالمسيحتةخصوصياتعظممدىبيانبأجلىبولسيشير

يسوعصلببعدسنواتثلاثالامصرعلى،.13:أ)غلاالمسيحيةالرعاياإبارةإيمانيئبحماسحاول

هذاقبلكانالي!ودتةمننوعوأقيالمسيحتةبيناليومحتىباستحرارالمؤثوالتضاذمسيحئا.هوكان
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علىالمهينيسوعصلبإلىبالنظر،المسيحتينإيمانكان،لذلكالرئيسىالسببالغو!.بعيدالوقت

110M-3:كلا)قابلالأ!ضعلىالخلاصيئالتَهعملأله - )Y 3: ? jj:25،؟XY : Aمر

1 5 31، 9: 31، : A:للصلبالاِلجاليْالتقويمفإنمؤمنيهودفيأقيإلىبالنسبةلكن34(.-عهي

المصلوبينأنالتوراةتعتبر25(:-18:أكور1أقابلتُحتحَل،فضيحة،الخلاصيئالتَهعملآنهعلى

منتناقضقبولللتوراةأمناءيهودإلىبالنسبةممكنَايكنلم23،.22-21:أتثنفسهالقَهلعنهم

اللًه.صو!ةفيالنوعهذا

الربَانيلاأليهودية-11

إلىبالنسبةبلالجديد،العهدإلىبالنسبةشيءأقيجذرفيبشكلقمرانمكتشفاتتغترلا

إلىالعائدةالمرتَفاتعبرجنريامنأئرةهذهـالصو!ة.القديمةأليهودتةإلىالعائدةالحالتةالصورة

التلمود،Toseftaالتلمودمنالثانيوالقسمالميشناأيم.،502بعدالظاهرةالوتانتةالتقاليد

لليهودتةالحقيقيئالأساسهيالتقاليدمنالمجموعةهذه.ذلكمنوأممثرالبابليئوكذلكالفلسطينيئ

يأالمكتوبةللتو!اةجانبكلفيمساويةشفهتةتوراةتعاليمهاتُعتبَر.اليومحتىكقهاالأرثوذكستة

سيناء.جبلعلىلموسىهذهمععينهالوقتفيالتَهأعلنهاوقد،الخصسةموسىكتب

الفترةفيمتوقرةكانتالرتانتةالتعاليمأن،الحاليئالأرثوذكسيئاليهودقيالرأيحسبيعنيهذأ

لليهودتةالرئيسالتتا!قبعهاوقدآنذأك(حاسمةسلطةتملككانتوانهاوالميشنا،القديمالعهدبين

CAbotالميشنا،مبحثبشذة. + Mischna - Traktat!ببدأعبرهاالتي،هذهالنظر!جهةيؤتد!آباء

إلمى!لشوع،يشوعإلىونقلهاسيناءجبلعلىالشفهتةالتوراةموسى)تسقمبالتحديدات:هو

؟ول(otI+)1الكبير"ألاجتماعرجالإلىفقلوهاوالأنبياء،الكتابتينالأنبياءإلىوالشيوخالشيوخ

الكانبحاضرإلىوصولاَ.م(.ق005هـ6/)5الكبيرالاجتماعمنتقليدتةسلسلةتتبعذلكبعد

وتواصلها.الرتالتةالآرأءعمرتضمنوتعاليم!اأسما،ها.،م002حوالى
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همالفزيستينمتنامِأنبشكلم،005-003السنةفي،البابليئالتلمودفييُعتبَر،المطافآخو

ر!ساءخصوصًاالرتانيئ،قبلماالرمنفيعن!اوالمحامونالشفهيةللتوراةالحفيقتونالحاملون

فرشمتينوالمعتبرونإأباء!أيكا!/11،51المدعوالمبحثفي"!لأول،Trakta،فيالمذكود!نالمدا!س

الزمنمنمنشقةهامشئةظوإهرفقطالصذ!قتونيصبحهذهـلمالنظر!جهةمنانطلافالاضَا.

الأفضلمنطويلوقتمنذماضيةشيغاأعتُبرواإتهمحتىالأخمن،علىالأسالتونأيضابل،القديم

بها.يهتتماعلآالرتالتةبالتعاليمالملتزمل!نسان

غالبَاالمتبعةجذَا(الموثرةالقديمةلليهودتةهذهـالصورةإنجازتقضيبالتفصيلهناالممكنغيرمن

الي!ودتةفيالباحثلأنقط،ضرو!تاليسهذالكنالتاريختة.صختهاعدمدماثباتانئقاد،دونمن

tGuenterالرتانيةفيوالخبير Stembergerكتابهفيخصوصَابذلكقامفيينامدينةمن

.،11991مسؤولةبطريقةالأسالتون"،الصذقتون،!الفزشميون

طوالهالقديمةلليهودتةالمألوفةالصورةقامتكيفبدهشةيستنتج/Stembergerكتابيقرأمن

زمنفيالكهنوتومؤشسةبالهيكلالميشناتقاليدجهةمنمثلاًاهئمامَايصارفهوهنا.السنينمئات

ظهورمنألاكت!ثمافهذايمكنطبغاالفزشمتين.عنغريبًاكانرتماأورشليمهيكلتهديمبعدما

الرتانتين،دائرةفيوتبتاهاكهذا،متأخرزمنفيالنوعهذامناهتماماتبشذةأثوكمنالسوال،

الميشنا.إلىالوصولمنفتصكنت

الأسالتينأنالمؤكَدمنالميشنا.اجراءمنللعديدكأباء"9فقطالأسانتونالواقعفييبقىهكذا

الرئيسالسبب.الحالتةاليهوديةإلىبالنسبةبسلطةتتحتعالتيالرتانتينإلىالعائدةالتقاليدفيساهموا،

عندمتوفرةآنذأكتكنلمالتيالمقذسبالكتابكت!مللأسالتينالكبيرةالمعرفةكانتالقوقيلنفوذهم

ذاتالقبولفيلأسلوبهمالمعرفةب!ذهيدينونالأسانيْون.الشعبعافةعندأووالفرشمتينالصذوقتين

لساعاتيومتةبقراعقكقهمللأعضاءالإجبارقي!للالترامدرأسئاوالمك!الأقلعلىالثلاثالسنين
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لتعليمالنخبةعصومًاالأسانثونكانالدينتةالالتزاماتهذهبفضل.القديمالعهدلكتاباتعذة

بشكلايب!لباتممكنةتكنلمالتي،الكتابعلمفيالقوتةالمقدرةهذه.الفلسطينتةاليهوديةفيالناموس

دوقمنالهيكلتهديمبعدلاحقوقتفيبقيتتكونأنيمكنلاقمرأذ،مكتشفاتعبرإلآملموس

فغالية.

إلىتقريبَا،عاتمبشكلالأيامهذهأذى،قمرانفيإلآأسانتونهناكيكنلمبأنهالخافىالتصؤر

لاآنهالبدهيئمنالأسانتين.نهايةعينهالوقتفيكان.م68العامقمرالطمستوطنةت!ديمأدىاعتبار

ألافأربعةمناكثريوسيفوسعمل!منفيكانانهالمرءيدركعندمابعد،هذاعنالحديثيمكن

لكن،الرومانمقاومةأثناءألاضطراباتفيماتوأمنهمبعضاأنالمؤكدمن.المقذسةالأرضفيأسانيئ

فيبطريقتهاوساهمتهذه،الذعرفترةمنالشعبباقيمنا،ممبرالقسممثلتمامَانجتالأغلبتة

ألا،حق.الزمنتحديد

النظرةمنالمتحزكالمستمز،العلميئالبحثبانالتنتواتأج!!مننبيئإلىحاجةهناكليست

معكبيرحذإلىمتطابقةالرتانتةالتقاليدأنسيُثبِتقموالىلأبحاث،وطانفيئانفصاليئهولماالضتقة

الأسانتين.منينحدرالآنحنىأحذيلحظهلمرتانيئمدرسةرئيسأنوسيبينأسانيئ،هوما

كانواكحا،يستحقونكماأخيرَاالأسانتينتقويمثانيةيمكنعندثذ،الموضوعهذأأهقتةظهرتإذأ

اليهودتةمركزهـلوسيفوس،فيلونعندالكبيربمجدهمالتفكيريجري،يسوعزمنفيالسابقفي

إلآ.ليسالهيوودستين"9و!الناموسإكمعتميبل"،)كأسانتينالجديدالع!دفييظهروالمييان،أنذاك

جانبإلى7لمَادالناموسمعقميعذةمزاتفيتذكرنسبتامتأخرزمنفيالمُصاكةالأناجيلموار

382،:5،0212:متى710،5:)مرالفزشمتين : "1Y ، \ ):،o5301.:أ21:1،71،:5لو:

بشكلأيضاهناككانأخرىجهةمن.عنهممخسلفةمجموعةيُعتبَرونكانواوتاليًا3،،8:يو2،
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،552-70:!12أ-3:يوقارن،2:16)مرالفزش!تين"حزبإلىينتمونناموس"معقموفردقي

تسمية.الكبيرةالديخحةالأحرابمنأقيفيأعضاءيكونوالمالذينأولئلاأيضارتما93(،:91

مُنتخبَة،كمجموعةبالأسالتينحالكلفيالحفكيرمنخصوصَاتمكنالناموسبمعتحيالمجموعات

الهيكل.ثهديمبعدأيضاآنذأكاليهودتةمنهنا،معنتة

قابل/3،612:13:)مرالهيرودستينأيضاالفزيستينجانبإلىباسخمرارٍيذكرأناجيلخاأقدم

أمرالذيأنتيباس،هيرودسحزبفيأعضاءآفهمعلىإليهميُنظَرغالبَاا،.221:متى15،":

الأملانفيالسياقأنإلآ.الجليلفييسوعحاكمعينهالموقتقي!كان،المعمدانيوحنابإعدام

!الهيرودستينكاالكنيسةآباءبعضأيضايذكر.سياسخينأتباعمغدينئاحربَااممنريؤندالمذكو!ة

الوومانيئهيبوليتأي،والفزشحتينالصذوقتينجانبإلىاليهودتةفيكانتسابقةدينيةكمجموعة

Panarionالدواء،إعلبكتابهفيسلامسأسقفأبيفانيوسم(،)222كفها"البلأعإنقدكتابهفي

193،.)385-"المتنوعةالباع"كتابموثَفهفيبرشمكليامدينةأسقففيلاستريوس374(.-)377

والصذوقتينالفزش!تينمثلتمامَا،عاشوا،إالهيرودستين"بانبوضوحأبيفانيوسيخؤه

نأاعترفواقدوتماانهمإلىاسم!مويعود.م07أورشليمتهديم،الأخرىاليهوديةوالمجموعات

ذلك،خلفأنالمؤكَدمنسابقَا.اذعاهـهيبوليتماهذا"المسيا"،هو.م،،ف4-371الكبيرهيرودس

التلميذ،هيرودسعلىسقمالذيMenachemالأسانيئعنيوسيفوسنقلهاالتيالقضةتختفي

زمنارئناءالأسالتينلمكضيلأساسَاوضعألهمنبذلاوبذللثاليهود"،إملكآنهعلىالمدرسيئ،

جااالمقزبين5بمعنى،الهيرودستينبأيضايُسقونالأسانيونكالطالتفضيليئالدورهذابسبب.حكمه

".هيرودسالملكمن

مكخشفاتكبيرَا.أ"لرَا!راع!مالأسانتونخقفالرتجانتينوعندالجديدالعهدفيالأخحنعلى

القديمالزمنفيالأقلعلىالحاسمةالأهقتة.يستحقونه،الذيتجاهلهمنهائئاعنهـصترفعقمران
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دونمنالفزش!تينإلىنُسبتالتي،Toseftaالتلمودمنالثانيوالقسمالميشنافيالرتانيئللتقليد

الحفبةإلىوصولأبل،يسوعزمنفيفقطليسفعليا.الأسانتونيستحقها،الحينزلكحتى،أساس

الفلسطينتة.لليهوديةالرئيسينالممثلينكانواحيثالرتانية

إ
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